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స ం హ ం ప ల ల  
వవకనందుడ చపపన చకకన కథ ఒకటుంద: 

అనగ అనగ ఒక అడవ ఉండద.  ఆ అడవక దగగరలన ఒక మకలయన ఉండవడ.  ఆయన 
దగగర  చల  మకలుండవ.   ఒకసర  ఆ  మకలయన  అడవల  పతూ  ఉంట  ఒక  బుజజ  సంహంపలల 
ఎదురైంద. మకలయన కళలక చుటుుకన, నకతూ పరమ పడంద ఆ చటుపలల.  ఒకకరజ వయసుండ 
ఆ  పలలను  చూసత  మకలయనక  ముదుుగ  అనపంచంద.   తలల  సవంగ  వచచందంట  తన  పన 
ఐపయనటల-  అందుకన  ఆయన  ఎకకవ  ఆలచంచకండ  ఆ  సంహంపలలను  చంకనతుతకన  ఇంటక 
పరుగతతడ. 

ఇంటల  చల  మకపలుననై.  మకలయన  సంహనన  పలతట,  తను  తన  జనన  సంకటతట, 

అననంతట   పంచుకననడ.   సంహం  పలల  మకలననటక   అలవటు  పడంద.  మనుషులక 
అలవటైంద.  అద కడ మకలలగ అరచద.  తట మకలత ఆడకనద.  వట లగన పరవరతంచద. 

మకలత బటు అద కడ రజ మతక వళలటం మదలుపటుంద. మకలయన తన  మందను కపడ 
బధయతను దనక అపపగంచంత బధయతగల గరర పటలు మదర తయరైంద.  

ఒకరజన,  అద  అల  మకలమందత  బటు  అడవల  గడడ  మసుతనన  సమయంల,  దగగరునన 
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పదలలంచ సంహ గరజన వనబడంద.  మకలనన భయంత కంపంచ పయయ.  చలల చదరై, దకకలు 
తలనటుల  పరుగులు  పటుయ.   అపపటక   సంవతసరం  నండన  సంహప  పలల  కడ  వణకపయంద. 

తచన దశల పరుగు తసంద.  "సంహం! సంహం! పరపండ! పయ మ పరణలు దకకంచుకండ! 

మ!  మ!"  అన  అరుసూత  అద  పరపతుంట,  వటడ  వచచన  సంహం  ఆశచరయపయంద. "ఏమటద?! 

సంహప  పలల,  ఇటల  భయపడటమమట?!  అద,  తట  సంహనన,  ననున  చూస  ఇంత  అలజడ 
చందటమమట?!" అనుకన, అద మకలన వదల, సంహంపలల వంట పడంద. 

సంహం  తన  వంట  పడటం  చూస  సంహప  పలలక  మరంత  భయం  వసంద.   "కపడండ! 

కపడండ!"  అన  మకల  భషల  అరుచుకంటూ,  అద  తుపపల  మద  నుండ,  ముళల  పదలల  నుండ 
దడ తసంద. సంహం దనన వదలకండ వంబడంచ, చవరకక చరువ ఒడడన దనన పటుుకననద. 

"నననదలయ! నక పణయం ఉంటుంద.  నననమ చయయక! ననక మకను! చనన మకను - గడడ 
తన  దనన!  తంట  నకమ  వసుతంద?  న  కళుల  పటుుకంటను  -  నననదలయ"  అన  ఏడసూత  పరధయ 
పడతుననద  సంహం పలల.

"ఏంట?  ననున  తనకడద?!  నువవ  మకవ?  నువవమనద  నక   అరథమతంద,  అసలు?" 

అననద సంహం.

"నను  చననదనన-  నకమ  తలదు  -  అజఞనన  -  తలవలన  మకను  -  నననదలయ"  అన 
ఏడసతంద సంహంపలల, అశకతతత.

"ఓర! నువవ మకవ కద! ఏంట ఇటల ఏడసతవ, మకలగ? నువవ కడ సంహనవ!" అంద 
సంహం.

ఎంత  చపపన  వనలదు  సంహంపలల.  భయం  దనన  పరతగ  ఆవరంచ,  దన  బలనన,  శకతన 
హరంచంద.  "నను మకపలలను" అన అసతయం దన అసతతవనన మతతనన సంపరణంగ హరంచంద.

చవరక  వసుగతతన  సంహం  దనన  చరువ  గటుుక  తసుకళల,  నటల  దన  పరత  బంబనన 
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చూపంచంద;  దనన  బదరంచ,  దన  చత  తన  మదర  అరపంచంద;  దనన  తన  గుహక  లకకళల  తన 
పలలలన చూపంచంద- అల అత కషుం మద సంహం పలలక తనవర తలయజపపంద. 

ఇపపడ  సంహం  పలల  మరపయంద!  తనవర  గరహంచన  ఆ  సంహంపలల  ఇపపడ  నజంగ 
మృగరజైంద.   అడవన  మతతనన  శసంచంద.   తన  శకత  సమరథయలను  అడవలన  పరత  జంతువ 
గురతంచల చసంద.

మనందరలనూ అంతరలనంగ చల శకతలుననై.  "నక చత కదు" అనుకంటుననంతకలం 
ఆ  శకతలు  అటల  నదరపతూన  ఉంటై.  నరశ  భవనక  వదల, "నకమ,  నను  రజను!"  అనుకనన 
మరుకణం ఆ శకతలనన మలకన, మనక సయం చసతయ.  పరపంచంల ఉనన ఏ పరకలూ నజనక మన 
శకతన పరతగ  కలవలవ.  ఏ అపజయలూ మనలన సంపరణంగ వశలషంచవ.  అందుకన, “నక చత 
కదు" అన మటను పరకకనపటు, పరయతనసూతపవల.  ఏద ఒకనటక వజయం మనదతుంద.

కథలు రయటం కడ అంత.  “నక రదు" అనుకంట ఎననటక రయలం.  “రస చూదుం" 

అనుకన, మదలుపటు చూడండ:  అనంత కథ సమరజయం మన హసతగతం అవతుంద.  అల మనక 
సూూరతనచచందుక- లలతగరు పంపరు: “ఏమ, గురరం ఎగరవచుచ!”  బమమల కథను.  దనన చదవ, 

అంతం ఎల ఉండల రస పంపండ, అందరూ! 

కథలు రస పలలలక, పదులక; రయబయ పలలలక, పదులక-

అందరక  అభనందనలత,

కతతపలల బృందం. 
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          న త  చ ం ద ర క                 9 వ  భ గ ం  

మూల రచన: క.శ. పరవసుత చననయసూర సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ 
జరగన  కథ  :  కక  , ఎలుక   కలస   వలల  చకకకనన  జంకను   రకసతయ   . ఆపనై  జంక  మతురలదురక  తన  ఆతమకథను  
చబుతుంద   . అకకడ  తబలు  వటకసం  ఎదురు  చూస  చూస  , ఇక  తళలక  , వచచ  మధయ  దరలన  వటన  కలుసు-
కంటుంద   . అంతల  వటగడ  జంకను  వతుకకంటూ  వచచసతడ   . పరపలన  తబలు  మతరం  వటగడ  చతక  
చకకతుంద.  ఇక చదవండ...

చతరంగుడ     మదలైన   మతురలు 
ముగుగరూ     మంధరుడక   కలగన    ఆపదను 
చూస, ఏడసూత,   కంత   వనుకగ  వటగడ 
వననంట   పసగరు  .  హరణయకడ  అపపడ 

'వచచన కషునన  దటుకననం గద' అన  కణం 
ముంద   సంతషంచమ,  ఇంతలన   ఈ  కషుం 
వచచపడంద    చూడండ! అయన ఈ  కషునన 
చూస   మనం  దు:ఖపడకడదు.  వటగడ 

4



క త త ప ల ల  జ ల ై   2010

అడవన   దటపకముంద    మంధరుడన 
వడపంచల.  దనక   తగన  ఉపయం  ఏదైన 
ఆలచంచండ.   వడ   అడవన   దటడంట 
మనం  ఇక  మంధరుడన  కపడలం" అననద. 

అద  వన  చతరంగుడ,  లఘుపతన-

కడ  ఇదురూ     "మ  శరరలు  నపపలల  పడ 
దరలనటుల     మండతుననయ.   మనసులు 
సవధనంల    లవ.  'ఏం   చయల'  అనద 
మక    అరధం   కవటం   లదు.   నువవ 
బుదధశలవ.    నువవ   ఏద   ఒక  ఉపయం 
ఆలచంచగలవ.   నవ  మదర,  నువవ 
మతురడన  ఆపదల   తరం  చరచ,  మమమలన 
కడ    శక   సముదరం    నుండ  దర  చరుచ. 

నువవ  తపపత   మక  వర  శరణయం  లదు.  ఏం 
చయయల   నువవ   చపప-   నువవటల   చబత 
మము   అటల   చసతము" అననయ. 

అపపడ     హరణయకడ  "మనల   ఏ 
ఒకకరక   వచచన  కషుసుఖలలనైన   అందరం 
భగసవములమ.  అందువలల  ఇపపడ మనక 
ఎదురైన    కషుం   నుండ    తపపంచుకన 

ఉపయనన    వదకటం   మకంత    ముఖయమ, 

నక  అంత   ముఖయం.   దన   కసం  మరు 
నననంతగ    పరధయపడ    అడగనకకరలదు. 

ఏద,  నక   తచన    ఉపయం     ఒకట 
చబుతను.   మ  మ   బుదుధలత 
ఆలచంచండ.    అందరక    అంగకరమైన 
పదధతన   పటదుం" అననద.  

ఆపైన  అద     చతరంగుడ    వైప   తరగ 
నువవ    వటగడ    కంటపడకండ“  

ముందుకపయ , వడ    పయ  దరల  ఒక 
నట  కలను ఒడడన  పడక.  నలుగు  కళూల 
చచ,   కళలన  సగం  మూస సగం  తరచ   ఉంచ, 

మడ  ఎతత,  మర    సరంచ చచచనటుల  కదల-
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కండ  పడ ఉండ. లఘుపతనకడ   న మద 
కరచన,  న   కళుల   పడచుకన   తంటుననటుల 
నటసుతంటుంద.   

అపపడ   వటగడ   'జంక  చచచపడ 
ఉననద'  అనుకంటడ.   చతల    ఉనన 
వలులను  మంధరునతబటు   దంచ    నలమద 
పటు,  మ   దగగరక   వసతడ.   వడ   అటు 
తరగగన   నను     వచచ,   చమ   చటుకక-

మనకండ      మంధరున     కటుు    తరళుల 
కరకసతను.  వంటన  మంధరుడ   కలనులక 
వళల   పతడ.   నను  ఏద  ఒక  బరయలక 
దూరతను.  వడ   మమమలన  చరకన  మరూ 
పరపండ:  ఇద  నక    తచన     ఉపయం. 

ఇక    తవరగ   మ   అభపరయం    చపపండ!" 

అనగన   చతరంగుడ, లఘుపతనకడ చల 
సంతషంచ,  హరణయకడ  తలవన  పరశంసంచ, 

'అలగ   చదుమ'ననరు.   

ఆపైన    ముగుగరూ     తమ    ఉపయనన 
చకకగ  అమలుచశరు.    అనుకననటులగన 
మంధరుడ  కలనులక,    హరణయకడ 
బరయలక     దురరు  .   కక,   జంక 
అడవలక   పరుగు   తశరు.  

అపపడ  వటగడ   చల   చంతంచ, 

ఇక   చసద   ఏమ  లక  ఇంటక  వళలపయడ. 

ఆపైన  హరణయకడ  మదలుగ గల  మతురలు 
నలుగురూ  కలస  తమ  నవస  సధననక  వళల, 
గతంల మదర సుఖంగ కలం    గడపరు.   

(మతరలభం ముగసంద)

మ త ర భ ద ం  
అపపడ  రజకమరులు  వషుణశరమత 

"సవమ!  మ  చలవ  వలల  మతరలభనన 
వనగలగము.  ఇక  'మతరభద'నన  వనలన 
కరకగ  ఉంద!"  అననరు.  అపపడ   వషుణశరమ 

ఇల చపపసగడ: 

'ఒక  అడవల  ఒక  సంహం.  ఒక  ఎదుు 
చల  సనహంగ  ఉండవ.  జతుతలమర  నకక 
ఒకట  వట  మధయ  సనహనన  చడగటు,  దవషం 
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పటుంచ,  సంహం  చత  ఎదుును  చంపంచంద. 

ఆ  కథను  మక  వవరంగ  చబుతను.  శరదధగ 
వనండ :

దకణ  దశంల  'రకవత  '  అన  పటుణం 
ఒకట  ఉండద.  ఆ  పటుణంల   'వరధమనుడ  ' 
అన  వయపర  ఒకడండవడ.  తన 
బంధువలు  చల  మంద   తనకంట 
సంపనునలవవటం  చూస,  వళల  కంట  ఎకకవ 
డబుు గడంచలనపంచంద అతనక- 

"మనవడ  సంపదంచవలసన  ధరమ- 
అరథ-  కమ-  మకలు  నలగంటలక 
ముఖయమైనద  ధనమ.  ధనవంతుడక 
అసధయమైనదద  ఈ  లకంల  కనబడదు. 

కబటు  మనషననవడ  నయయం  తపపకండ 
ఏ-  వధంగనైన  సర,  ధననన  సంపదంచల. 

"తలవైనవడ  'ముసలతనంగన,  చవగన 
ఎననటక  రన  వడలగ',  వదయను  ,  డబుును 
సంపదంచల"  అన  పదులు  చబుతుంటరు. 

డబుు  సంపదంచందుక  అనక  మరగలు 
ఉననయ. 'వటననటలక వయపరమ ఉతతమం' 

అన నక తసుతననద" అనుకననడ. 

ఆపైన  అతను  ఇతర  దశలక 
అవసరమయయ  సరుకలను-  తన  దశంల 
దరక  మలుజత  వటన-  సకరంచుకన,  ఆ 
సరుకలన  ఎదుుల  బండలమద,  గురరలమద, 

కంచర  గడదల  మద  వసుకన,  కననటన 
మసందుక  మనుషులన   నయమంచు-

కననడ.  ఇక  తన  కసం  గటు  బండనకదనన 
సదుం  చసుకన,  దనన  లగందుక 
'సంజవకము,  నందకము'  అన  మంచ- 

బలషఠమైన  ఎదుులను  పనుచకన,  తగన 
పరవరంత ఉతతరదశనక బయలుదరడ.

ఇటల  బయలుదరన  వరధమనుడ 
బృందం  చల  దూరం  పరయణంచ, 

'సుదురగం'  అన  పరవతనక  దగువన  ఉనన 
అడవన  చరుకననద.  వళలంత  ఆ  అడవల 
పతూ  ఉండగ,  కడ  ఎదుులల  ఒకటైన 
సంజవకం   బండన   లగలక-లగలక 
లగుతూ,  జర,  మకలు  వరగగ,  కల, 

నలమద పడపయంద. 
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వరతకడ  వంటన  బండ  నుండ   దగ, 

సంజవకం మడ నుండ కడ కటుును వడపంచ, 

రండవ ఎదుునూ పరకకక తస "అయయ! ఇద న 
దగగరునన  కడ  ఎదుులల  కలల  గపపద-  న 
దగగరునన  కడ  ఎదుులల  ఏద  దనక  సట  రదు. 

చల మంచ నఱఱ  ఇద. 'ఇకకడ ఆగ దనక తగన 
చకతస  చయంచుకన  పదమ'  అంట  ఇద 
నటుడవ! నలువ దగన చటు కదు.”

"ఈ  ఎదుును  ఇకకడ  వదల  పవలసంద. 

దనక  ఇల  ఈ  అడవపలు   కవలసన  గత 
ఉననద కబలు. దైవనక ఎదురడడ మనవడ 
ఏమ  చసన  పరయజనం  ఉండదు.   మంచ, 

చడ- ఏ సమయంల ఏద జరగల అద జరగక 

మనదు.  కబటు  ఎపపడైన  ఒక  కషుం 
ఎదురైనపపడ  చంతంచకడదు.  అల 
చంతపడ  మతరం  ఏం  పరయజనం?" 

అనుకననడ.  ఆపైన  అతను  తనత  బటు 
ఉనన  బండలను,  కవళలను  తసుకననడ. 

కందరన  మతరం  బండక  కపల  ఉంచడ. 

మగలన  వళలత   ఆ  అడవక  దగగరలన  ఉనన 
'ధరమపరం'  అన  ఊరకపయ,  అకకడ  బగ 
బలస,  బలంగ ఉనన  వరక  ఎదుునకదనన కన 
తచచడ.  ఆపైన   దనన  తన  బండక 
కటుంచుకన,  ఆ  వయపర  ముందుక 
సగపయడ. 

అయత  సంజవకం  భగయం  మంచద 
కబటు,  కౄర  జంతువలు  ఏవ  ఆ  దపలక 
రలదు.  కదు  రజలలన  వరగన  మకలు 
చకకబడంద:  అద  ఇపపడ  లచ  చకకగ 
నడసుతననద!  ఆయుషుు  గటుగ  ఉంట  మహ 
మృతుయవ  నటలక  పయ  కడ  వనకక  తరగ 
రవచుచ.  అల కక, కలం సమపంచందంట, 

కట దవతలైన ఆ మరణనన  తపపంచలరు. 
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ఆ  తరవత  ఆ  ఎదుు  అడవల 
వచచలవడగ  తరుగుతూ  పయంద.  రజ 
రజక  మంచ  పచచక  మత  కడపర 
దరకటంత,  అద  బగ  బలషుంగ 
తయరంైద.  ఒకనడ  అద  ఆ  వధంగ  బగ 
మస,  పరవతలలన  గుహలు   పరతధవనంచటుల 
"గణల" అన రంక వసంద! 

ఆ  అడవల  'పంగళకం'  అన  సంహం 

ఒకట  ఉండద.  అద  పలులను  బదరసూత, 
అడవ  పందులను  బధపడతూ,  అడవ 
దుననలను  అమతంగ  భయపడతూ, 

ఎలుగుబంటులను  శకసూత,  మగలన 
మమూలు  జంతువలను  అససలు  ఏ  మతరం 
లకయపటుకండ-  తన  ఇషుం  వచచనటుల 
వహరసూత  ఉండద.  ఆ  రజన  అద  బగ 
శరమపడటంత,  దనక  బగ  దహం  వసంద. 

నళుు తగందుక అద యమున నద తరనక 
పయంద.  సరగగ  సమయనక  అడవల  ఉనన 
సంజవకం  రంక  వసంద.  పరళయ  సమయంల 
మఘలు  గరజంచనటుల,  భయంకరంగ 
వలువడడ  ఆ  ధవనక  పంగళకం  నవవరపయ, 

నశచషుం అయపయ నలబడంద. 

(తరువత కథ వచచ మసం...)
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బ ం గ ర ు  - ప ం ట
సకరణ: బ.హరనథ రడడ, 8 వతరగత, పరకృతబడ.

ఒక  రజన   తైమూర   పదుష  గురరం 
మద వటక  వళుతననడ.  దరల ఊర బయట 
నసరుదున నలను తవవతూ కనపంచడ. 

తైమూర  అతనన  పలచ  "ఇకకడం 
చసుతననవ?" అన అడగడ. 

నసరుదున గపప చమతకర, మటకర. 

అందరన  ఆటపటుసూత  ఉంటడ. 

తైమూరును  కడ  'ఆట  పటుంచల' 

అనుకననడ.   "షదుష  గరూ!  నను 
బంగరు నణలను పలంల నటుతుననను. 

ఇవ  నవ  కడ  కవ-  అపప  తచచ 
నటుతుననను" అననడ.

"ఎందుకల  చసుతననవ?!”  అన 
అడగడ  తైమూర, ఆశచరయపతూ.

"నను నట ఈ  బంగరు నణలు  కనన 
రజలల  మలుసతయ.   బంగరు  పంట 
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పండతుంద.  వచచ  బంగరు  పంటను 
కసుకన పతను"  అననడ నసరుదున . 

తైమూర  నవవకననడ.  "బంగరు 
నణలను నటత పంట వసుతంద, ఎకకడైన?

ఈ  ముసలవడక   బంగరప  పచచ 
పటుుకననటులంద" అనుకననడ. 

"అయయ, ఎందుక రదు జహపన?! ఏ 
ఆధరమూ  లకండన  నను  అపపతచచ  మర 
నణలు  నటతన?"  అననడ  నసరుదున, 

తైమూరు మనసును చదవనటుల.
"ఈ  ముసలవడక  బుదధ  చపపల- 

ఎలగైన సర, వడ దగగరునన బంగరనన కడ 
కటుయయల" అనుకననడ తైమూర.

"ఈ  కదు  బంగరు  నణలు   నటత 
ఎంత  బంగరం  వసుతంద?  రజ  మందరనక 
వళు,  నక  కవలసననన  బంగరు  నణలు 
తచుచక.  పండన  బంగరు  పంటల  నక 
కడ వట ఇవవల మర" అననడ తైమూర, 

గురరనన అదలసూత. 
నసరుదున   వంటన  రజభవనం  వళు, 

పదు  సంచ  నండ  బంగరు  నణలు  తచచడ. 

దననంత  పదలక   పంచ  పటుడ.   రండ 
నలల  తరవత  ఖళ  చతులతషదుష   దగగరక 
వళుడ. 

"బంగరం ఏద?" అడగడ తైమూర .
"పరభూ!  ఘరం  జరగపయంద.  ఇనన 

రజలుగ   వరుం  కరవలదు.  బంగరు 
చనంత  ఎండపయంద.  పంటంత  నల 
పలైంద.   నటంద  కడ  దకకడం   లదు" 

అననడ నసరుదున, బధ నటసూత. 
"బంగరు  నణల  చను 

ఎండపయంద?  ననున   నమమమంటవ? 

మరయదగ  నను  ఇచచన  నణలనన 
ఏమయయయ  చపప!" గదుంచడ తైమూర . 

"పరభూ!  బంగరు  నణలన 
నటనపపడ  పంటవసుతందన  చబత  నమమన 
మరు,  వనలక  ఆ పంట  నశనమైందన  చబత 
ఎందుక  నమమటం  లదు?"  అడగడ 
నసరుదున,  అకకడ  ఉనన  నయయధకరుల 
వైపక చూసూత.
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షదుషక  ఏం  చయల  దకక 
తచలదు.  నయయధకరులంత  నసరుదున క 
వతతసు పలకటటుల అనపంచంద.  

తైమూరు  ఏమ  అనకపవటం  చూస, 

నసరుదున  తన  గడద  మద  ఎకక  దరజగ 
వళుపయడ.

12

ప డ ప  కథ ల ు  

1. కండ కంద గుండ.. ఏంటద? 

2. పచచన చటుు కంద ఎరరన పళు కడక... ఏమటద?

3. మ తత బడడ, మ తత బడడ
సదుయయ బడడ, శవలంగం బడడ...ఏమటద?

4. కళుు లన పలలవడ కండ ఎకకడ.... ఏంటద?

5. కళుు లన పలలవడ గలలక ఎగరనడ... ఏంటద?

6. పరశనసుతంద. బదరసుతంద. గరవసుతంద. ఏంటద? 

                          సకరణ  : య స  . కలపన  , 9వ తరగత  , పరకృత బడ.

7. గుంప గుంప చటలల ఎరరన పళు కతురు....ఏంటద? 

8. గుంప గుంప చటలల నలలన భరయ..ఎవరట?

   సకరణ  : ప  . హరు వరధన రడడ  , 3వ తరగత  , టంబకు బడ.

                                   సమధనలు 58వ.పజల.
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చ స న  మ ల ు  మ ర ు వ క!
సకరణ: శర ఉపపలపట మచరజ. లక సతత, జనబలం.  

ఒక ఊళల ఒక   పద పలలవడ ఉండవడ. 

వడక  తలలదండరలు  లరు.   ఆ  పలలవడ 
చదువకనందుక  అవసరమైన   డబుులు 
కడ  ఉండవ  కవ  వడ  దగగర.   అందుకన 
వడ  ఇలలలూల  తరగ,  ఇంటలక  పనక  వచచ 
వసుతవలను  అమమవడ.  అల  వచచన 
డబుుత చదువకనవడ. 

ఒకరజన,  అల  అమమకనక 
పయనపపడ,  అతనక  బగ  ఆకల  వసంద. 

ఎండ వపరతంగ ఉననద; నరసంగ ఉంద; ఇక 
తరగలన  పరసథత.  చతల  ఒకక  రూపయ 
మతరమ ఉంద. ఏంచయల?

'అకకడనన  ఇంట  తలుపతటు,  కంచం 
అననం  పటుమన  అడగుదం'  అనుకననడ 
అతను.  వళు ఇంట తలుప కటుడ- అయత 
ఓ  చకకన  యువత   ఇంట   తలుప  తరచసరక, 

వడక  ఇక  ఏమ  అడగల  తచలదు-  "ఒక 
గలసు మంచనళుు ఇసతర?" అన మతరం అడగ 
గలగడ. 

అయత,  పలలవడ  ముఖం  చూసత, 
'వడక  ఆకలగ  ఉంద'  అన  ఎవరైన 
కనుకకగలరు.  అందుకన  ఆమ   మంచనళలక 
బదులు,  వడక  ఒక  పదు  గలసడ  పలు 
తసుకచచ  ఇచచంద.   పలలవడక  పరణం 
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లచవచచనటలైంద.  సంతషంగ గలసడ పలూ 
తరగశడ-  తరగశక  మళు  గురుతకచచంద- 

'తన దగగర ఉననద ఒకక రూపయ!' అన.

పలలవడక చల సగుగ వసంద.  అయన 
అడగడ,  జబులచయయ  పడతూ-  "మక 
ఎంత చలలంచల?" అన.

"నువవ   ఏమ   చలలంచనవసరం 
లదుల!"అననద  ఆ  యువత  నవవతూ. 

"దయత  చసన  పనక   పరతఫలం 
తసుకకడదట-  మ  అమమ  చపపంద!" 

అననద. 

పలలవడ  కళుు  చమరచయ.  "అయత 
మరు కనసం న హృదయపరవక  కృతజఞతలు 
సవకరంచల"  అన  చపప,  వడ  అకకడనుండ 
ముందుక సగడ. 

ఆ  గలసడ  పలత  పలలవడ   ఆకల 
అపపటక  ఎలగూ  తరంద-  శరరకంగ  సతుతవ 
వచచంద.  అయత  దనతబటు  వడ 
మనసూస  మరుపక  లనైంద.   మనషలన 
మంచతనం  పటల,  దవన  కరుణ  పటల  ఆ  పస 

హృదయంల  నమమకం  ఒకట,  చనన  వతతనం 
మలకతతనటుల,  మలకతతంద.   రను  రను 
అద  బలపడంద-  'హవరుడ  కలల'  అన  ఆ 
పలలవడ పదుయయసరక,  ఆ నమమకం  అతనల 
వరళూునుకననద.

చల  సంవతసరలు గడచయ. రజలు 
ఒకలగ ఉండవ. అపపట ఆ యువత ఇపపడ 
పదుదైంద. ఏద పరమదకరమైన జబుుక లనై, 

ఆమ   ఆరగయం  బగ  దబుతననద.  సథనకంగ 
ఉనన   వైదుయలక  లంగలదు  ఆ  జబుు.  వళుు 
ఆమను  పటుణనక   వళు   పరతయక  వైదుయలక 
చూపంచమననరు. 

ఆమను  చరుచకనన  ఆసుపతర  వళుు 
ఆమ  సమసయను  పదు  డకురు  గరక  అపపగంచ 
దలచరు.  ఆమ  వవరలునన  ఫలైును 
డకురుగర  దగగరక  పంపంచరు.   ఆమ  ఊర 
పరు  చూసన  డకురుగరు  వంటన  లచ, 

ఆమను చూసందుక బయలుదర వచచరు.

ఆమను  చూడగన  పదు  డకురుగరక 
కళుు  చమరచయ.  'ఎలగైన   ఆమను 
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రకంచల'  అన  నశచయంచుకన,  ఆయన 
ఆమ పటల  పరతయక శరదధ చూపంచరు.  ఎటుకలక 
ఆయన కృష  ఫలంచంద-  చల రజల పటు 
మృతుయవత  పరటం  చసన  తరవత,  చవరక 
ఆమ తన జబుు  నుండ బయటపడంద! 

ఇక  ఆమ  ఇంటక  వళువచుచ- 

వళుముందు  ఆసుపతరక  చలలంచలసన 
మతతనన  చలలంచటమ  తరువయ:  ఎంత 
ఖరుచ  అయయందమర!  ఆమక  బలుల 
పంపంచముందు   దనన  తనకసర 
చూపంచమన  ఆసుపతర  యజమనయనన 
ఆదశంచరు  పదు  డకురుగరు.  దనన  చూసన 
తరువత, ఆయన ఆ బలుల చవరల ఏద రస, 

ఆమక అందజసరు.  

ఆమ  ఆ  బలులను   చూసందుక   కడ 
భయపడంద-  ఎందుకంట,  ఆమక  తలుసు- 

అంత  పదు  మతతనన  తను  జవతంతం 
కషుపడన  చలలంచలదు!   అయన  చసదమ 
లదు-  ఆసుపతరక  డబుు  కటులసంద!   వణక 
చతులత  కవరును  తరచందమ...  బలుల 
చవరల  రంగు ఇంకత వరసన అకరలు ఆమను 
ఆకరుంచయ:

ఒ క  ప ద ు  గ ల స డ  ప ల ద వ ర  ఈ  బ ల ు ల  
మ త త ం  ప ర త గ  చ ల ల ం చ బ డ ం ద.

                 స ం/- డ క ు ర  హ వ ర ు డ  క ల ల  
దయ  కలగ  ఉండల.  ఇతరులక 

సహయం  చయల.  మన  కరుణ,  సహయం 
చస గుణం  తరగ  మనకల  అకకరక వసతయ 
ఎవవరమూ చపపలము!
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క క క-ర ణ          చ త ూ త ర ు  జ ల ల  జ న ప ద  క థ

  జనపదుల కథలల పైక అదుుతలు, అసంబదధతలు కనబడడ, లతుగ చూసత వట వనక బరువైన భవనలు  
కనబడతయ-  చతూతరు జలలలన  కక, అనంతపరం జలలల కడ అనకచటల వనబడ ఈ కథల  
కకక-  పదరకనక, అణగరన కలనక సంకతమ?

సకరణ:యం .ఉష, ఏడవతరగత, వజడం సూకల, గుడపల, చతూతరు జలల.
ఒక  ఊరల  ఒక   రణ,  కకక 

ఉండవళుు.   ఇదురూ  గరువతులు.  రణ 
మతరం  మంచ  ఆహరం  తసుకనద.  కన 
కకకక  మతరం  అననం  పటుద  కదు.  అపపడ 
దవడ ఒక శపం పటుడ- "నక పటు బడడలు 
కకకక   పడతరు,  కకకక   పటు  బడడలు 

నక  పడతరు"అన.  అలగ  రణక  మూడ 
కకక  పలలలు  పటుయ!  వంటన  రణ  వటన 
బయట పడస, వదలంచుకననద.  

ఇక  కకకక  ముగుగరు  ఆడపలలలు 
పటురు.  మదట కతుర  పరు మలలల బబ, 

రండవ  కతుర  పరు  జబలల, 
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మూడవకతురు  పరు  చమంత.   కకక 
అడవలక చరుకన, ఆ ముగుగరు పలలలన  చల 
జగరతతగ  పంచ  పదు చసంద. 

ఒక ర జన  కకక  ఆహరం  తచచందుకన 
ఊళలక  వళలంద.   ఆ  సమయంల    ముగుగరు 
రజ  కమరులు  అడవల   వటక  వచచరు. 

మధయల  వళలక  దహం  వస,  నళల  కసం   వతక 
సగరు.   అపపడ  వళుక  కకక  ఇలుల 
కనపంచంద.  అకకడక  వళు  మంచ  నళుు 
అడగరు.  ముగుగరు  కతుళూల   నళుు  తచచ 
ముగుగరు  రజకమరులక  ఇచచరు. 

అపపడ  రజ  కమరులు  వళుు   ముగుగరన 
చూస- "ఇంత అందంగ ఉననరు- వళలను పళు 
చసుకవల"  అనుకననరు.  "మమమలన  పళు 
చసుకంటర?"  అన   అడగరు  వళలన. 

పదుకతురు,  రండవకతురు  "సర" 

అననరు-  కన   మూడవ  కతురు   చమంత 
మతరం-  "లదు,  నను  మ  అమమను  అడగ 
చబుతను" అననద.  

అయన  పదువళుదురూ  ఆమ  మట 

వనలదు.   తలల  వనకక  వచచంతవరక 
ఆగలదు.  చమంతన  కడ  లకకన 
రజకమరుల ఇంటక  పలుచుకపయరు.

దరల అంత  మూడవ కతురు- తన 
అమమ  గురుత  కసమన-  తన  దగగరునన  పత 
చరనకదనన   చంప,  అకకడకకడ 
వసుకంటూ పయంద. అంతల ఆ చర కసత 
అయపయంద!  తరువత  ఆమ    పదు   పదు 
ఆకలను  కస,  దరల  వసుకంటూ 
పయంద- పపం, ఇంకమ చయగలదు?

అంతల  కకక  తన  ఇలుల  చరుకన, 

పలలలన  పలచంద-  కన   ఎవవరూ   బయటక 
రలదు.  లపలక వళు చూసత   ఎవవరూ  లరు! 

కకక    బయటక   వచచ,  చుటుు  పరకకల  అంత 
వతక  చూసంద-  పలలలు   కనపంచలదు  కన, 

చనన  కతురు  చరముకకలు  కనబడడయ. 

వంటన అద  ఆ చర గురుతను అనుసరంచ   చల 
దూరం వళుంద. 

అటల పతూ పతూ,  అద దరల   ఉనన 
వళును  అందరన   అడగుతూ  పయంద. 
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అటల   "రజకమరులు  ఎవర   ముగుగరు 
ఆడపలలలను   పళు  చసుకన  రజభవననక 
తసుక వళురు" అన తలసంద. 

కతుళలను  చూడకండ  ఉండలన 
కకక,  వళలను వతుకకంటూ  రజ భవననక 
వళుంద.  కకక రవటం చూసన  మలలల బబ 
"ఆ  కకకను  పటుుకన  దన   కలు  వరచ 
పంపంచండ"  అన  భటులక  చపపంద. 

భటులు  కకకను పటుుకన, దన  కలు వరచ 
పంపరు. 

కకక,  పపం  అలగ  కంటుకంటూ 
రండవ  కతురు  కసం   పయంద.   తలల 
రకను  గమనంచన  జబలల  భటులత  "ఆ 
కకకను  పటుుకన  దన   నడం  వరగగటు 
పంపంచండ"  అన  చపప,  లపలక   వళు 
దకకననద.   ఆ భటులు కకకను పటుుకన, 

దన నడము వరగగటు  పంపంచరు.  

కకక  బధత  ,  నపప  భరంచలక,  ఒక 
చట  కలబడపయంద.  అపపడ   చమంత 
దనన  గమనంచ,  "ఆ  కకకను  జగరతతగ 

తసుకన  వచచ,  సననం  చయంచ, 

కటుుకటుమ"న చపపంద భటులత. వళుు రణ 
ఆజఞ  పరకరం   కకకక   పననటత  సననం 
చయంచ,  మందువస   కటుు  కటురు.  తన 
అమమకసం  భజనం  తచచంద   చమంత-  కన 
తన  కతురన  చూసన  ఆనందంత,  కకక  ఇక 
అకకడ  భజనం చయకండ వళలపయంద.  

కనన  రజల  తరువత  ఆ  కకక 
చనపయంద.  ఆవషయనన  తలుసుకనన 
రణ చమంత చల బధ పడంద.  తన తలలన 
దహనం చస, ఆ బూడదను ఒక కండల  పటు, 
తన  దగగర  పటుుకననద.  ఏద  ఒకనడ  దనన 
గంగనదల కలపలనుకననద . అయత దనన 
గమనంచన  యువరజ  ఒక  రజన   "ఆ 
కండల   ఏముననద?"  అన   అడగడ. 

"ఏమ లదుల!" అన చపపంద చమంత. 

"అయత  చూపంచు!"  అననడ 
రజకమరుడ.  "ఏమ లదు, ఇందుల  మ 
అమమ  ఇచచన  ఆసత  ఉంద!"  అన  చపపంద 
చమంత.  "అయన  చూపంచలసంద!"  అన 
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పటుు  పటుడ  ఆమ  భరత.  చమంతక  మనసు 
వరగపయంద.  'అందర ముందూ తన తలలన 
పలచన  చసకంట,  చచచపవటమ  మలు' 

అనుకన,  ఆమ  అననద-  "ఈ  కండను 
తయలంట  ముందుగ  పటుల  ఉనన  నగ 
దవనక  నళుు పస పజ చయల" అన.

"సర"  అన,  రజకమరుడ  నగ 
పజక  అందరన  పలచడ.  చమంత  బండ 
కటుుకన  పటు  దగగరక  వళుంద.  తలలన 
తలచుకన,  చనపయందుకన   నగుపము 
పటుల కల కల వడనళుల పసంద.  

అయత  అద  సమయనక,  పటులఉనన 
నగదవడక   భరంచలనంత   చవ  నపపగ 
ఉంద.  ఆ  నళుు  కసన  తగలసరక,  ఆయన 
నపప  కసత   తగగపయంద.  అపపడ  ఆయన 
తన   ఇదురు  కడకలనూ  పంపంచ  ,  ఆమక 

లకకలనంత  బంగరం  ఇచచడ.  తన  బండ 
నండ  బంగరం  వసుకన  సంతషంగ  పతూ 
ఉనన చమంతన చూస, వళు ఇదురు అకకలూ 
"ఎకకడద,  ఇంత  బంగరం?"  అన  అడగరు. 

ఆమ  నగదవడ  గురంచ  చపపగన,  వళల 
ఆశక   అంతు  లకండ   పయంద.

అపపడ  వళుు  కండలు  కండలు 
ఉడకడక   నళుు  తచచ,  పటుల  పశరు. 

లపల పడకనన  నగదవడక ఒళుు కలటమ 
కక,  మళల   చవనపప  మదలయంద.  వంటన 
నగదవడ  కడకలు  బయటక  వచచ 
ఆశపతు  అకకలదురన  కరచ  పయరు. 

అటుపైన చమంత  తన భరతక వసతవం  అంత 
చపపంద.  రజకమరుడ,  చమంత 
కలకలం   సంతషంగ    జవంచరు.
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మ స ం
కలపన రసన రకసుడ కథల నయకను ఒక రకసుడ ఎతుతక పతడ.  చందరం ఆమను  కపడ వనకక  

తసతడ.  ఆ కథను పరతగ ఆధునకరంచ ఇల తయరు చసంద కతతపలల- ఇద ఈతరప కథ.

రచన:S.కలపన,8 వతరగత,పరకృత బడ.

చందరపరం  అన  గరమంల  ఒక  రైతు 
ఉండవడ.  ఆ రైతుక  , రైతు భరయక  వళు 
కతురు  పజ  అంట  చల  ఇషుం  .  ఆమను 
పరణం  కనన  ఎకకవగ  చూసుకనవరు 
వళుల.  పజ చకకగ చదవద, చకకగ రసద, 

చకకగ  పనచసద-  అనన  వదయలలనూ 
ఆరతరంద   ఆమ. 

ఇల  ఉండగ   ఆ  ఊరక   ఒకసర  ఒక 
మసగడ  వచచడ.  'ఊళలన  పరజలను 
ఎవరన  మసం  చయయల..?'  అన 
చూసుతండవడ  వడ.  ఒక  రజన   పజ 
గుడక  వళు  ఇంటక  వసూత  ఆ  మసగడ 
కంటపడంద.   అంత  అందమైన  పజను 
చూడగన   వడ  'ఎలగైన  ఈమను   పళు 
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చసుకవల' అనుకననడ.  

మరువషంల  పజ  వళుంటక   వళు, 
తన  గురంచ,  తన  ఉదయగం  గురంచ  గపపలు 
చపపకననడ  వడ.  పజ  తనక 
నచచందన,  ఆమన పళల చసుకంటనన వడ 
మయ  మటలు  చబత,  వన   మసపయన 
పజ  తలల  దండరలు,  ఆమను  ఆ  మసగడక 
ఇచచ  పళు  చసశరు.  

పళల  జరగన    మరునడ    తన   అసలు 
రంగును  బయటపటుడ   ఆ   మసగడ. 

వడక   వదశలలన  కదు-  సవదశంల  కడ 
ఎలంట  ఉదయగమూ   లదు!  ఇపపటక  చల 
చటల  పళుళుల  చసుకన   పరపయ  ఉననడ 
వడ!  పజ  పలలటూరు  పలల  కనుక,  చపపన 
మట  వంటుందన,  కకకన  పనులగ  పడ 
ఉంటుందనవడ అనుకననడ!  అంతకక, 

తనక  పజ  తలలదండరలు  ఇచచన  వరకటనం 
డబుుత  జలస  చసుకవచచన  కడ  ఆశ 
పడడడ!  

పజ   తలలదండరలు  జరగన  తపపను 

తలచుకన  చల  వచర  పడడరు.  పలలల  పళల 
కసం  సంబంధలు  వతకటపపడ   వరుల 
గురంచ,  వళు  నడవడన  గురంచ,  వళల 
ఉదయగల  గురంచ  ఒకటక  రండ  సరుల 
ఇతరులత  వకబు  చస  తలుసుకవల! 

'తము  అల  చయలద!'  అన  కృంగపతునన 
తలలదండరలక  పజ  ధరైయం  చపపంద- 

"గతంల  మదర,  ఈనడ  ఆడపలలలు  'పళు 
సరవసవం'  అనుకవటం  లదు!   బగ 
చదువకన,  ఏద  ఒక  వదయను  చకకగ 
నరుచకననవళు,  జవతంలఎనన  కషులు 
ఎదురనై నలదకకకగలరు" అననద.

పజ  తనక  ఎదురైన  కషునన  తన 
మతురలందరక   వవరంగ  చపపంద.  వళుంత 
కలస  ఆ  మసగడన  శకంచందుక   రంగం 
సదధం చశరు.  అందుల భగంగ 'చందర' అన 
మతురడ  పజ వళు ఊరక వచచడ.  అతను 
వదశలనుండ  వచచనటులగ  అందరక 
పరచయం  చసంద  పజ.  రండ  రజకలల  ఆ 
మతురడ  మసగడక  దగగరయయడ.  ఆనట 
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రతర   మంచ  ఆహరం,  మతుత  పనయలు 
తసుకన,  ఆ  మసగడన   వందుక 
ఆహవనంచడ చందర.  

తరగన  మతుతల  ఉనన   మసగడ 
ఏమమ  మటలడటం  మదలు  పటుడ. 

చందర   వడ చత  నజలనన  బయటపటుసూత,  ఆ 
మటలను  అననంటన   వడయల   రకరుడ 
చశడ.  అవనన  పరతయయ  సరక,  అంతవరక 
బయట నలబడ వంటునన పజ తలలదండరలు, 

ఊర  పదులు,  పతరకలవళుు,  పలసు 
అధకరులు  అందరూ  ఒకకసరగ  లపలక 
వచచసరక,  మసగడ  బతతరపయడ. 

ఊళువళుు వడక  చకకగ  దహశుదధ చశరు. 

పలసులు  వడక  బడలు  తగలంచ,  పజను, 

ఆమ మతర బృందనన అభనందంచరు.

ఆ  సూూరతత  బగ  చదవ,  పలసు 
ఆఫసరు అయంద  పజ! 

22

కమ ం చ ం డ!   

ర మ న థం: మ దడల ననన చలలన వతతనలను మ కడ తనసంద  . ననున కమంచండ.

గ ుర న థం: మరు ననున కమంచండ.

ర మ న థం: ఎందుక?

గ ుర న థం: ఈ రజ ఉదయం మ గుమమంలక వచచన మ కడన మకకక తనసంద.

ర మ న థం: ఈ సర మరు ననున నజంగ కమంచల  .
గ ుర న థం: ఏమట  , వషయం చపపండ!

ర మ న థం: మరు కమంచనంట వషయం చబుతను.
గ ుర న థం  : అలగ చపపండ  .
ర మ న థం: నను బయటక వళు వసుతంట  మ కకక న కరు కంద పడ చచచపయంద  .
గ ుర న థం  : ఆ...!

                 సకరణ  : జ  . శంకరయ య  , 10వ తరగత  , జ బలల బ లల సంఘం  , హరయన చ రువ.

జక
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ఓ ప క  ఉ ం డ ల!
సకరణ: ఓ.యం.గతం, 4 వ తరగత, వజడం సూకలు, గుడపల, చతూతరు జలల.

అనగ  అనగ   ఒక  రజగరు 
ఉండవరు.   ఆ  రజక  ఇదురు  కడకలు  . 
వళుదురూ   బగ   చదవలన,  పరపంచంలన 
వదయలననటన బగ నరుచకవలన ఆ రజగర 
కరక.  అందుకన  ఆ  రజగరు    తన 
కమరులక  వదయ  నరపంచటంకసం   ఒక 
గురువగరన రపపంచరు. 

ఇదురు  రకమరులూ  చల 
తలవైనవళుు.  గురువగరు ఏమ నరపసత  అవ 

వనువంటన  నరుచకంటుననరు.  ఇల  కనన 
సంవతసరలు గడచసరక, గురువగరు తనక 
తలసన వదయలననటన వళుక నరపంచశరు.

 ఆపైన  ఆయన   ఇదురు  సదరులనూ 
పలపంచ,  "నయనలర!   మ  చదువలు 
అయపవసుతననయ.   'నక  తలసన 
వదయలననటన  మక  నరపంచశను'  అన  నక 
తసుతననద.  అయత,  ఇంకకక  పరక  మతరం 
మగల  ఉననద.  ననుండ    మరు   ఏ  మతరం 
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నరుచకననర   ఆ  ఒకకసర  పరకంచన 
తరువత,  మమమలన   మ  రజయనక  తరగ 
పంపంచగలను"  అన చపపరు. 

"సరనండ  గురువగరూ!"  అననరు 
రకమరులదురూ, వనయంగ.

అయత   ఆ  రజ  నుండ  గురువగరు 
వళలను  పటుంచుకకండ వదలశరు.  రండ 
రజలు-  మూడ  రజలు-  వరం  గడచన 
గురువగరు   వళలను   పరకంచనూ  లదు, 

ఇంటక పంపనూ లదు.  

రజకమరులక  పన  లకండ 
పయంద.   రజంత  ఏం  చయల  అరథం 
కలదు.   పరక  ఎపపడ  పడతర  తలటం 
లదు.   'ఇంటక  వళత  తమ  వదయలన 
అందరముందూ  పరదరశంచవచుచ  కద' 

అనపంచసగంద.  'గురువగరు  మరచపయ 
నటులననరు'  అన  కపంత  వసుగు 
చందసగరు. 

గురువగరు  వళున  గమనసూతన 
ఉననరు.   వళుల  అసహనం  తరసథయక 

చరందనపంచన  తరవత,  ఆయన   వళుదురన 
పలపంచ  "నయనలర! వదయ అనంతమైనద. 

'మనషననవడ  జవతంతం  వదయరథగ 
ఉండల'  అననద  ఒటుమట  కదు.  నను  గత 
వరం  రజలుగ  మలన  సహననన  పరకసూత 
వచచను.  రజననవడక  భుజబలం  మతరం 
ఉంట  సరపదు-  రజయ  భరం  వహంచటనక 
ఓపక చల అవసరం.”

"మరంక  కరరవళుు.  మల  మరంత 
సహనం,  మరంత   ఓరుప  అవసరం.  మరు  ఈ 
వరం  రజల  సమయనన  సదవనయగం 
చసుకన  ఉండవచుచ-  మక   ఇపపటక  వచచన 
వదయలన  మరంత  సధన  చసుకన  ఉండవచుచ- 

కన  మరు  అల  చయక,  మ  సమయనన 
అసహనంత  వృధ  చసుకననరు.   ఇకపైన 
మరు  ఎటువంట  సందరులలను  సహనం, 

ఓరుప  కలపకండ  ఉండడం  నరుచకవల. 

అపపడ   మరదురూ   సంపరణ 
వదయవంతులవతరు " అననరు. 

గురువగర  భవన  అరథమైన  రజ-
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కమరులు   ఇదురూ  ఆనటనుండ   ఓపకను 
పంచుకవలన  నశచయంచుకననరు. 

కలకరమంల వళుదురూ రజలై,  చకకన  పరు 
పరతషఠలు సంపదంచుకననరు.

25

గంధ  తత 
ట చర: రజ గంధ తత గురంచ చపప. 
రజ: గంధ గురంచ తలుసుగన, వళు తత గురంచ నక తలయదు టచర.

సకరణ  : జ  . కరషణవణ  , మదర థరస బలల సంఘం  , శయపరం.

క ర ముల ు అ రుసత య!

సూకల వదయరుథలక ఫజకస    కలసు జరుగుతంద. టచర పరకుకలుస     చస వదయరుథలక 
చూపసతంద. మరుగుతునన నళును చూపటు, టచర పలలలను ఈ వధంగ అడగంద:

"నళుు కచనపపడ శబుం ఎందుక వసుతంద?" 

రవ అన వదయరథ ఈ వధంగ  సమధనం చపపడ: "నళుు మరగ  ముందు  దనల  ఉండ  
కరములు బధత అరుసతయ మడం! అందుక శబుం వసుతంద!".

                            సకరణ: డ.అనల కమర, 9వ తరగత, జబలల బలల సంఘం, హరయన చరువ.
వం టు ర కలు  - క త త మర  క డ లు  

భర త:  నక ఎననసరుల చపపను. కంట అదులు పటుుకంద వంట చయవదున. ఇటు చూడ 
చరుల ఎనన  వంటురకలు  ఉననయ! 

భ ర య : మక ఎననసరుల చపపను,  అననం తనముందు కంట అదులు పటుుకమన?  అవ 
వంటురకలు కదు, కతతమర కడలు.

జకలు
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వ ం ద ు  క ల
రజసథన జనపద కథ , మూల కథనం: A.K.రమనుజన. 

తలుగు అనుసరణ: నరయణ.

అనగ  అనగ  రజసథన  ల  నలుగురు 
సనహతులు  ఉండవళుు.  వళలల  మదట 
ముగుగరూ 'ఖనుల'. వళుల ముగుగరూ  ఒక జటుు. 
నలుగవడ 'మయ'ను ఒంటరవడన  చస, 

ఏడపసూత  ఉండవళుు  ఖనుల.  అయత  ఈ 
నలుగవడ  మహ  ఘటకడ.  పరతసర  తన 
తలవ  తటలత  మగలన  ముగుగరన  మటు 
కరపసూత ఉండవడ.

ఒకసర,  ఉదయగల  వటల  వళుు 
నలుగురూ  పటనం  పవలస  వచచంద. 

నలుగురూ  బయలుర,  నడచ-  నడచ- 

మధయహనం  అయయసరక  ఒక  పలలటూరు 
పలమరలు  చరుకననరు.  కంచంసప 
అకకడ  వశరంత  తసుకన  వళలలన 
వశచయంచుకననరు అంత.

"అబు!  ఈ  పరదశం  కతతద.  అదగక 
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మనం  ముగుగరం,  వడ  ఒంటరవడ-  వడన 
మనం  ఎటల  అంట  అటల  ఆడంచవచుచ!" 

అనుకననరు ఖనుల ముగుగరూ. 

ఆ  సమయనక  అందరక  బగ   ఆకల 
అవతుననద:  "నలుగురూ  నడచ  ఊళలక 
పవటం  వృధ.  అందుకన,  నువవకకడవ 
ఊళలక  పయ,  నలుగురక  సరపయనన 
లడడలు  కనుకకర"  అన  మయక  పన 
పరమయంచరు. మనసుల మతరం "వడన 
లడడలు తనచచ, అనన మనమ తనదుం. వడ 
ఆకలత   మడతుంట  మనం  బగ 
నవవకవచుచ" అనుకననరు.

మయ  ఒకకడ   ఊళలక  నడచపయ, 

నలుగురుక  సరపయనన  లడడలు  కననడ. 

అయత  "ఈ  ఖనుల  ముగుగరూ  అత 
తలవవళుు.   లడడలనన  కజస,  ననున 
పసుతపడకబటు గల సమరుధలు. న  వట నను 
తనయయటం  మంచద"  అనపంచంద  వడక. 

వంటన  వడ  ఆగ,  లడడల  డబులంచ  తన 
వట  లడడలు  తను  తనసడ.   మగలన 

వటన  తసుకళు  ఖనల క   ఇచచడ.

ఆ  కనన  లడడలన  చూస,  ఖనుల 
ముగుగరక   కపం  వచచంద. "ఏమర,  మయ, 

దుననపతూ?!  మనం  నలుగురం  ఉననం- 

నువవ  ఈ  కనన  లడడలు  మతరం  తచచవ? 

నువవకకడవ  అనననన  లడడలు  ఎటల 
తననవర?!" అననరు వళుు.

వంటన  పయకటలంచ  చతక  అందననన 
లడడలన  అందుకన,  హడవడగ  నటల 
కకకకననడ  మయ-  "ఇదగండ, 

అననలూ! ఇటల తననను, నను!" అంటూ.  

ఖనుల తరుకనసరక   లడడలు మరంత 
తగగపయనై. "ఇంకక పరశన అడగమంట వడ 
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ఈ  పయకట  అంత  తనసటటులననడ"  అన 
భయం  వసంద  వళుక.  వంటన  వళుు 
హడవడగ మయ నుండ లడడల పయకట ను 
లకకననరు.  నరు  మూసుకన  మగలన 
వటన  తన,  ఎలగ  ఒకల  సరుుకననరు. 

అందరూ  కడపల  నండ  నళుు  తరగక, 

సదతర,  మలలగ  నడసూత  పటనం 
చరుకననరు.

మరనడ అందరక మంచ మంచ పనులు 
దరకయ.  కదు  రజలక  అందర  జబులలను 
కసులు  గలగలలడయ.   ఖనుల  ముగుగరూ 
అనుకననరు- "చూడ,  ఈ  మయ  మనలన 
మసం  చస  లడడలనన  తననడ-  'తన 
తలవైనవడ'  అన  గరవపడతుననడమ! 

వడక గుణపఠం చపపవలసంద" అన. 

అందుకన  వళుు  మయను  పలచ 
"తముమడ,  ఈ  రజ  సయంతరం  మనం 
ఇంటక  బయలురుదం.  పరయణంల 
తనందుక  చకకట  పయసం  వండ" 

అననరు. 

అందరూ  కలస   పలు,  సమయలు, 

ఏలకలు  వగైరలననంటన  తచుచకననరు. 

మయ  చల  బధయతగ,  నరూరంచ 
పయసం తయరుచశడ. పయసం గననక 
ఒక   బటును   చుటు,  ముడ  వసుకన, 

నలుగురూ సంత ఊరక బయలుదరరు. 

దరల  కంచం   చకట  పడతుండగన 
ఒక  చటుు  కంద  ఆగరు  నలుగురూ.  "ఇక 
పయసం తందం" అననడ మయ. 

"ఇంత తందరగన?" అననరు ఖనుల  . 
"ఆగు,  మనం  ఒక  పన  చదుం.  ఈ  పయసప 
గననను   చటుుక  తగలంచు.  మనమందరం 
దన  కరందన  పడకందం,  కంచం  సప. 

రండ  గంటలలపల  ఎవరక  గపప  కల   వసత 
పయసం  వళుద-  వళుు  ఎల  చబత  అల 
పంచుకవల  దనన,  అందరం!  సరన?" 

అననరు వళుల.
'ఇద  వళల  ముగుగరూ  కలస  పనునతునన 

కతంతరం'  అన  అరథమైంద  మయక. 

అయన వడ అమయకంగ తల ఊపతూ. 
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"సర,  సర.  అందర  కంట  గపప  కల  ఎవరక  వసత 
వళలద  పయసం"  అననడ-  "ఈ  ముగుగరూ 
ననున  మసం  చదుమనుకంటుననటులంద. 

అందరం  కలస  కననం  కద,  సరుకలన?  ఇక 
పయసనన ఒకకడక ఇచచద ఎందుకట?" అన 
మనసుల అనుకంటూ.

నలుగురూ  చటుు  మదటల   తువళుు 
పరుచుకన  పడకననరు.  'మయ  ఎపపడ 
పడకంటడ'  అన  ఖనుల:  'వళలపపడ 
పడకంటర'  అన మయ,  ఎదురుచూసూత 
ఉననరు.  ఇక  వలయయద  లదన,  మయ  నదర 
నటసూత  గురక పటుటం మదలుపటుడ. 

అయత  వడ  గురక  వనగన  ఖనుల 
ముగుగరక  నదర  ముంచుకచచంద.  వళుల  అటు 
నదర  పయర-  లద,  మయ  చటుకకన 
లచపయ, గననల ఉనన పయసననంత ఒకక 
చుకక  కడ  మగలకండ  తనశడ! 

గనననంత  నకశక,  వడ  పయ  తన 
సథనంల  తను  వచచ  పడకన,  హయగ 
నదరపయడ. 

రండ  గంటలల  నదర  లదుమనుకనన 
మతురలక  తలలవరవరక  మలకవ   రలదు. 

లచ  లవగన  ఖనుల  ఎవరకచచన  కలలన  వళుల 
చపపటం   మదలుపటురు:

"సదరులర!  నను  ననన  రతర  అజమర 
వళునట.  అకకడ  రజవర  దరురు 
చూశను.  అద  ఎంత  అదుుతంగ  ఉందంట- 

దనన  వరణంచందుక  మటలు  చలవ....." 

అననడ మదటవడ.

"ఓహ!  ననైత  ననన  రతర  జైపర  క 
వళలను.  జైపర  మహరజగర  కట  ఎంత 
అందంగ  ఉంద!  మైమరచపయను. 

అందుకన రతర ఇక మలుకలదు..."  అననడ 
రండవవడ. 

"సదరులర!  నను  ఏం  చపప-
మంటరు? ననన రతర  నను మకకక వళలను. 

అకకడ  ఏకంగ  మహమమదు  పరవకతన 
దరశంచుకననను!" అననడ మూడవడ.

అపపటక  మయ  ఇంక  నదర  నుండ 
లవనటుల  ముసుగు  పటుుకన  ఉననడ,  వళల 
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మటలు  వంటూ.  ఇపపడ,  మూడవడ  కల 
పరతవవగన,  వడ  గటుగ  మూలగటం 
మదలుపటుడ-  "అయయ!  అయయ!  వదుు! 
సర! సర!" అన.

"ఏమర,  మయ!?  దుననపతూ! 

లసుతననవ, లద?" అరచరు ఖనుల .
"అయయ!  అయయ!  ననున 

వదలయయండ"  అన  మూలగ,  మయ 
రండవైపక తరగ పడకననడ. 

"చపప!  నకం  కల  వచచంద  చపప! 
ఏమైందట?" అననరు ఖనుల .

"అననలర!  నననరతర  ఎవర  ఒక 
భరకయుడ  వచచడ,  న  దగగరక!  వచచ 
ననున  తుకక  తుకకగ  చతకకటుశడ.  న 
ఒళలంత  పచచ  పండలగ  ఉననద.  అబు! 

అయయ!  ఏం  చపపల?  'తను!  తను!  ఈ 
పయసం తను! ఇదంత తనయయల!' అన ఆ 
భర  కయుడ  పయసనన  న  నటల 
కకకడ.  నను పయసం మతతనన తనశక, 

వడ  ననున  ఇంకంచం  చతకకటు,  మయం 
అయపయడ. న ఒళలంత నపపల! అబు! 

అయయ" అన మూలగడ మయ! 

ఖనుల గబుకకన పరుగతత చూసుకంట- 

ఏముంద?-  పయసం  పతర  ఖళగ  ఉననద!" 

ఒరయ,  మూరుుడ!  దుననపతూ!  మం 
ముగుగరం  న  పరకకన  పడకన  ఉననం  కద? 

మమమలలందుక లపలదు, నువవ? మం ననున 
కపడ  వళలం  గద!  మమమలనందుక  లపలదు 
నువవ?" అననరు వళుల కపంగ. 

"అయయ!  నను  ఏం   చసద!?  మరు- 

ఒకళలమ  అజమరుల  ఉననరు,  ఒకళుల 
జపైరుల  ఉననరు,  ఇక  మూడవడమ 
ఎకకడ  ఉనన  మకకక  వళల  పరవకతను 
దరశంచుకంటుననడ!  నను  మ  కసం  ఎంత 
గటుగ  కకలు  పటునంట-  అడగకండ!-  కన 
మకటల  వనపసుతంద,  మరకకడ  లనద!?" 

అననడ మయ!
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ప ట ు ు ద ల
రచన: J.రజష, టచర, వజడం సూకలు, గుడపల, చతూతరు జలల.

జయంకండ  అన  పలలటూరు  పచచన 
పలలల,  పైరు   పంటలత  చల  అందంగ, 

చూడముచచటగ ఉండద.  ఆ పలలల  రవ అన 
పద   పలలవడకడ, 10 వ తరగత చదువతూ 
ఉండవడ.  అతనక  చననపపట  నుండ 
తలవతటలు,  ఆలచన  శకత,  పటుుదల  చల 
ఎకకవ.  కతతగ  ఏద  చయలన  తపన, 

చదువంట  ఆసకత,   శరదధ  ఉండవ.  కన   వళు 
ఆరథక పరసథత మతరం  చల   కషుంగ   ఉండద.

'తను  10 వ  తరగత   పసై,  పదు  పదు 
చదువలు  చదవ  ఓ  గపప  శసవతత  కవల'న 
కలలు  కనవడ  రవ.  అద  వషయనన   అతను 
ఒక రజన  వళు నననక చపపడ- కన  వళు 
ననన  "బబూ!  మనక   పై  చదువలు  చదవ 
సథమత లదు. న చదువ ఇంతటత ముగంచ, 

మత  బట  కలక  వళు  నలుగు  డబుులు 
సంపదంచు" అననడ. 

రవ  మనసు  వరగనటలంైద.   అయన 
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అతను  నరశ  చందలదు.   వళు  అమమను 
అడగత ఆమ  "నయన! చదువ నక  అంత 
ఇషుమైత- చదువక. ఇలుల  తకటుు పటుయన 
ననున  చదవసతను" అన చపపంద.

ఆరజ  రతర  రవక  నదర  పటులదు. 

"చదువ   మనదుంల"  అనపంచంద. 

"తలలదండరలను  అంత  కషుపడతూ 
చదవదందుక?" అనుకననడ.  

అంతల  అతనక   తను  చదవన   పత 
పసతకంలన   సలపరుగు   కథ  గురుతక 
వచచంద. ఆ కథల ఒక   సలపరుగు చటుును 
ఎకకడనక  పరయతనసుతంద. కన   పరతసర  తన 
పరయతనంల   వఫలమవతుంద.  అయన 
పటుుదలత    మళు  ఎకకందుక   పరయతనం 
చసూత  పతుంద.  తన   ఆతమబలనన   కలపదు. 

అనక  పరయతనల  తరువత,  చల   కషుపడ, 

చవరక  చటుు  పకై చరుకంటుంద. తను కడ 
ఆ  సలపరుగు  లగ   తన  కల  నజం 
చసుకవడనక  ఎనన  పరయతనలనై  చయయలన 
నరణయంచుకననడ రవ.

"అమమ,  నననలను  ఇంతగ  ఇబుంద 
పటు  చదవటం  కంట,  ఈ  సంవతసరం  నను 
కడ  వళలతపటు  కలక  వళు  డబుులు 
సంపదసతను.  తరువత  సంవతసరం  నుంచ 
చదువకంటనుల"  అన   రవ  నరణయంచు-

కననడ.  ఆ  నరణయం  పరకరమ  మరునట 
నుండ  కల   పనక   వళుసగడ. 

అద సమయనక కల రటుల పరగయ. 

రవ  రజక  వంద  రూపయల  వరక 
సంపదంచగలగడ!  నల  తరగసరక,  మూడ 
వల  రూపయలు  కడబటుగలగడ. 

తరువత నలక మర మూడ వలు!  శలవలు 
పరతయయసరక రవ దగగర ఆరువల రూపయలు 
జమ అయయయ!!  

"ఈ  డబుుత  నను  ఇంటర 
చదువకంటను. ఉదయం వళలల పపరు వసత 
కనన డబుులు వసతయ.  వటత నల ఖరుచలు 
గడసతయ" అనుకననడ రవ.  

అయత  అనుకకండ అతనక అదృషుం 
కలస  వచచంద:   పదవతరగతల  వచచన 
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మరుకల  ఆధరంగ  అతనక   పరభుతవ 
కళశలల  సటు  దరకంద!  అల  పై 
చదువలక   మరగం  సుగమమైంద.   పరత 
సంవతసరమూ శలవలు ఇచచనపపడ రవ  ఏద 
ఒక  పన  చస,  ఖరుచలక  అవసరమయయనన 
డబుులు సంపదంచు-కనవడ.

ఈ వధంగ కషుపడ చదవన రవ ఇపపడ 
శసవతత   కబతుననడ-  తను  అనుకనన 
లకయనక   అతనపపడ   చరువల  ఉననడ. 

మనందరక   అతను   ఆదరశం  కవల.  శరదధ, 
పటుుదల ఉంట వటనైన సధంచవచుచ.
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న దన మ పర ధన ం
రము బడ గంట కటున నమమదగ  వసుతననడ. అపపడ టచర ఇల 
అంటుననడ.

ట చర: ఏంటర రమూ! గంట కటున నమమదగ వసుతననవ.?

రము: మర కద సర! "నదనమ పరధనము" అననరు?!

మధయహనం వళ భజననక గంటకటుకముంద బయటక పరగతతడ. 

ట చర; ఏంటర రమూ!  గంట కటుకన వళుతననవంట?

రము: మర కద సర! "ఆలసయం అమృతం వషం" అననరు?!

కకక అ ర ు ప 
ఒకవడ  తన కకక కనపంచలదన పలస కంపలంైట ఇసుతంద.

పల స: మ కకక ఆనవళుుచపపండ.

ఆ మ: మరనండ..

పల స: చపపండ.

ఆ మ: మ కకక అరసత మ అతతగరు అరచనటుల ఉంటుంద. 

జకలు 



క త త ప ల ల  జ ల ై   2010

ప గ ట  క ల త  వ చ చ న  త ప ప ల ు
N.అశక కమర ,8 వతరగత, పరకృ త బడ.

మనకమమ   చల  మంచద.  అందరక 
సహయపడద.  కన   ఆమ  కడక  రము 
మతరం  ఏ  పన  చయకండ  జలయగ 
తరగవడ.  తలల  ఎంత  కషుపడ  డబుు 
సంపదంచ   కడకను  చదవసుతంట,  రము 
మతరం  చదువ  కకండ  అలలర  చలలరగ 
తరగవడ.  

"ఏమర  రమూ?!  ఎపపడ  అల 

తరుగుతుంటవ?   చదువ  సంధయ  లద? 

మ బళు ఎవవరూ ఏమ అనర, ఇల తరగత?" 

అన  ఎవరనై  అడగత,  "ఓహ,  న  గురంచ 
మకం తలుసు? నను ఎంత తలవైన వడనంట, 

నక  పదవతరగతల  జలల  ఫసుు  ఖయం. 

చూసూతండండ,  ఆ  తరవత  నను 
ఐఎఎససఫసరనవతను-  అపపడగన  మ 
అందరనళూు  మూతపడవ"  అన 
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బుకయంచ తన దరన తను పయవడ.

అల  ఎందుకైంద  ఏమ  గన-  రను 
రను  రము   వసతవలన  మరచపయ, 

ఎపపడ  పగట  కలలలన   వహరంచటం 
మదలైంద.  ఊరక  కరచన  'నను  ఇటల 
అవతను  గద,  అపపడ  చల 
బగుంటుంద;  ఆ  తరవత   ఇటల  అవతుంద- 

ఇంక  చల   బగుంటుంద!'  అన 
అనుకంటూ   ఆనందపడవడ.

ఒక రజన  ఇటలగ  పగట కలలు కంటూ 
కరుచనన  రమున   వచచ  పలకరంచడ  ఒక 
రైతు.  "నక   25 తట  చటుల  ఉననయ.  ఆ 
తట  చటుల  ఎకక,  తటకయలు  కస   కరందక 
దంచత-  చటుుక   25  రూపయలు  చపపన 
ఇసతను" అననడ.  రముక చదవటం అంట 
ఎంత  అయషుం  ఉనన,  చటుల  ఎకకడం  అంట 
మతరం   చల   ఇషుం!

అందుకన,  రైతు  మట  వనగన   రము 
"సర"  అన  బయలుదరడ.  అయత  ఒక 

వైపన    తట  చటుు  ఎకక   తటకయలు 
కసుతండగన   వడ  ఆలచనలు  పరుగులు 
తసయ:  "చటుుక  25 రూపయలు వసతయ, 

నక.   ఈ డబుులన నను  మ అమమక ఇసత, 
న  పటున  రజక  బటులు,  కకలు 
కనపడతుంద.  అపపడ  నను  కకను   కస 
అమమక  తనపసతను.   అమమ  'నకందుకర' 

అంటూన  తంటుంద-'నక  ననంట  ఎంత 
ఇషుంర'  అంటుంద.   అపపడ  నను  ఇటల 
నవవ,   'ఇంత!'  అన   చూపసతను-" 

అనుకంటూ   తన   చతులు  రండ 
వదలపటుడ.  అంత! 

ఆ తరవత తలవ వచచ చూససరక   రము 
కంద  పడ  ఉననడ.  ముందర  పళుు  రండ 
ఊడపయయ.   అమమ  వచచ,  వడన  బగ 
తటు  ఆసుపతరక   తసుకళుంద.

పగట  కలలు  ఎనన  కషులన  కన  తసతయ 
అనుభవం కదు గరహంచన రము,  ఆ తరువత 
వసతవంల బరతకటం అలవరచుకననడ.
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శ ం ఖ ం
రచన: K.సురష, 7 వతరగత, పరకృత బడ.

అనగనగ   ఒక  ఊరల  సురష  అన 
పలలవడ ఉండవడ. అతనక మమడ పండల 
అంట  చల  ఇషుం.  వట  కసం  రజ  ఊర 
చవర  ఉనన  ఒక  తటలక  వళు,  దంగతనంగ 
మమడ  పండల   కసవడ.  వళల  అమమ  ఎంత 
వరంచన  వనవడ కదు.  

ఒక  రజన   అల  తటలక  వళు 
మమడ  పండల  కసుతంట  తట  మల 

చూసడ.  వంటన  పరుగున  వచచ,   కరర 
అందుకననడ.  భయపడన  సురష  వంటన 
చటుునుండ   కరందక  దూక   పరుగతతడ. 

తటమల  "ఒర!  ఆగర!  న  పన చబుతను!" 

అన అరుసూత  అతన  వంట పడడడ.

అల పరపతునన సురష క అకకడ ఒక 
చటుు  కంద  అందమైన    శంఖం  ఒకట 
కనపంచంద.  వడ  పరుగతుతతూన,  వంగ 
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దనన  తసుకన,  సంచల  వసుకననడ. 

ఇంక  పరుగుపడతూన,  వనక  వసుతనన 
తటమలన  చూస-  "ఈ  తట  మల  నుండ 
తపపంచుకవడం కసం నను మమడ చటుును 
అయపత ఎంత బగుంటుంద!" అన అతనక 
ఒక ఆలచన వచచంద.  

అయత  సురష  చతల  ఉననద 
మమూలు   శంఖం  కదు-  మయ  శంఖం! 

అద ఎవర దగగరైన  ఉననపపడ, ఏద కరత అద 
జరుగుతుంద!  అందువలల,  అల   కరుకనన 
వంటన   సురష  కసత,  నలబడడవడ 
నలబడడటుు-  మమడచటుు  అయపయడ! 

వంటబడ  వసుతనన  తటమల-  "అర!  ఆ 
పలలవడ  ఎటు  పయడ,  ఇట  వచచడ?" 

అనుకన  మరలపయడ.  సురషు  క  చల 
సంతషం వసంద.   

అయత  'మళు  మనషగ  మరదటల?' 

అద  తలన  సురష  అటలగ  చటుుల 
నలబడపయ ఉననడ. 

మరుసట రజన  యజమన కలలను 
వంటబటుుకన,  మమడపండల  కయడనక 
వచచడ.  అందరూ   మమడ  చటలకక 
కయలు   కయసగరు  .  వళుు  తనమద 
కడ ఎకకతుంట  సురషుక   చలనపపగ 
అనపంచంద.  తనకనన పండల కసుతననపపడ 
అతనక  ఇంక  చలనపప  పటుంద- "అయయ! 
నను  కయలు  కసనపపడ  ఈ  చటలక  ఎంత 
నపప   కలగంచన!"  అనుకననడ  చటుుగ 
మరన  సురష.

మమడ  పండల  తసుకన  అందరూ 
ఇంటక  వళుపయరు-  సురష  చటుుగ  అల 
ఒంటరగ  నలబడ  ఉననడ.   చకట 
పడతంద.  -ఆ  సమయంల   ఒక 
ముసలయన   అటుగ  పతూ,  చటుుగ 
మరన సురష   కరంద నలబడ, అకకడ  కనబడడ 
శంఖనన  చతలక  తసుకననడ.  అయత  ఆ 
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ముసలయనద  వర  ఊరు.   "నక  దరుల 
సరగగ  తలవ-  తలసనవళుు  ఎవరైన  నక 
తడగ  వసత  బగుండను  కద?" 

అనుకననడయన.   శంఖం  పరభవంవలల 
మమడ  చటుు  రూపంల  ఉనన  సురష  క 
వంటన  మనవ రూపం వచచసంద. అతను  ఆ 
ముసలయనక  తడగ  వళు,  శంఖనన  తరగ 
సంపదంచుకననడ. 

మరునడ  తటక  వచచన  సురషుక 
దంగతనం  చయబుదధ  కలదు.  ఆ 
సమయంల  అకకడ  తటమల  లడ.  "నన 
గనక   తటమలనైత-   ఎవవరక   దంగతనం 
చయవలసన  అవసరం  రదు-  నన  సవయంగ 

అందరన పలచ  మమడ పండల ఇచచవడన! " 

అనుకననడ  సురష  .   అంత!-  మరుకణం 
నుండ  అతన తట మల అయయడ!

ఆనట  రతర  సురష  తటమల  అకకడ 
పడకన  హయగ  నదరపతుననడ-  అతన 
రత  కదు,  ఆరజ  అరధ  రతర  సమయంల 
దంగలు  వచచ  పడడరు.  తటల  మగలన 
మమడ పండలనన   దంగలు కసుకళురు.  

ఉదయం  ఇంక  సురష    నదర  లవకన 
వచచడ,  యజమన.  వచచరగన   అకకడ 
తటమల  ఒళుు  మరచ  నదరపతూ 
కనపంచడ!   "మమడ  పండల 
దంగలతుతకళుతంట చూసూత ఊరుకంటవ?" 

అన  యజమన   వడన   లప,  రండ 
తగలంచడ .  

సురష  తటమలక  దకక  తలలదు. 

ఏద-  'తటమల  పన  బగుంటుంద' 

అనుకననడ  గన,  దనల  ఇటలంట 
కషులుంటయన  అనుకలదు  అతను. 

దంగగ పండల కసుకళుడం వలల యజమనక 
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నషుం-  తటమలక    చల  చడడపరు  వసుతంద; 

అంతకక  మమడ  చటూు   చల  బధ 
పడతుంద!   దంగతనం  వలల  ఎంత  మందక 

కషుమ తలుసుకననక సురష ఇక  దంగతనం 
చయడం  మనశడ.  అటుపైన   అతను 
'మంచ పలలవడ' అన  పరు  తచుచకననడ!

39

తప సు స 
భూపల  : ఏమండ  ! ఈ అడవల సమగలర వరపపన గరు అన ఒకయన ఉననరట  . ఆయనున 
కలుసుకనందుక మరగం చపపండ.

ము న  : ఆయన కసమ నను ఇంతల గడడం పంచుకన తపసుస చసుతనన  . ఆయన దరకత 
నను కడనప చయంచుకవల  .

సకరణ  : క.శరనవసులు  , జబలల బలల సంఘం  , హరయన చరువ.
క వవ త త  

ఒక రతర కరంటు పయంద  . భరయ కవవతత అంటంచంద.

భర త: ఏమ  ,ఫయన వయయ  , ఉడక పడతంద.

భ ర య: ఏమండ ఫయన వసత కవవతత ఆరపతుంద  .

జకలు 
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స హ స  బ ల ల ు
సకరణ: ఆర.రజ కమర, కతతపలల బృందం.

కసవరపలలల మహష , సుధర, పరతప, 

నజర  అన  నలుగురు  పలలలు   9 వ  తరగత 
చదువతుననరు.   ఈ  నలుగురూ  చల 
మంచ సనహతులు. పరతరజ నలుగురూ కలస 
ఎవర ఒకర ఇంటలచదువకనవళుు.  

వసవ సలవలల పదరజలపటు ఎవరక 
వళుు  బంధువల ఇళలక వళురు. ఇక  వనకక 
వచచక,  నలుగురక  ఏం  చయల  తచలదు. 

చవరక   నలుగురూ  కలస   దగగరలన   ఉనన 

అడవల   గుడరం  వసుకన  నలుగు  రజలు 
గడపలన,  అల  వళల  టచరుగరు  చపపనటుల 
కయంప జరుపకవలన నరణయంచుకననరు. 

ఆ అడవ ఎంత బగుంద! దనన చూసూత 
అందరూ ముగుధలైపయరు. అకకడ  పరకృతన 
చూస  మైమరచపయరు.   అకకడనన  కతత 
కతత చటలను,  మకకలను,  పరుగులను,  చనన 
చనన  పకలను  చూస  సంతషసూత   ఆ  అడవ 
చవరన-  రడడక  ఒక  పరకకగ-  లపలక  ఒక 
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గుడరం నరమంచుకననరు. 

మరుసట  రజ  ఉదయనన  నదరలచ 
అడవన  చూడడనక  వళలన  నలుగురు 
మతురలూ  అపపటక  అకకడ   చరన  జనలను 
చూస  ఆశచరయపయరు.  చూడగ  వళుు 
దంగలలల  ఉంద!  వళుల  రహసయంగ  ఇల 
మటలడకంటుననరు:  "మనం    ఏనుగుల 
దంతలను,  జంకల  చరమలను,  దుపప 
కముమలను   సకరంచ  పటుుకననం  కద! 

వటల కనసం సగననైన ఈ  రజ రతరక   ఈ 
అడవ నుండ  బయటక పంపంచయల" అన. 

నలుగురు  మతురలూ   చటునుండ  ఈ 
మటలు వన,  బదరపయరు.  దంగల కంట 
పడకండ  తపపంచుకన  ఊరక 
వళుపదమనుకననరు  గన,  అల 
పరపవటం  ఎవవరక  ఇషుం  లకండంద. 

"ఇంకకరజ  ఉండ,  ఏం  జరుగుతుంద 
చూదుం" అనుకననరు నలుగురూ.

రతర  కవసుతననద.  ఆ  చమమ  చకటల 
టరచలైటల   వలుతురు  కనబడతంద.  'ఆ 

దంగల  ముఠ  వసుతననద'  అన  వళుక 
అరథమైంద.  చూసూతండగన  దంగ  వళుంత 
వచచరు.  ఏనుగుల  దంతలను,  జంక 
చరమలను,  పలులను  వయనులక 
ఎకకసుతననరు.  అంతల  ఒక  పదుయన  వచచ, 

ఈ  దంగల  ముఠ  వళలక   ఒక  సంచ  నండ 
డబుులు  ఇచచడ-  అననడ-  "మ 
సహయనక  కృతజఞతలు.  మక బహమనం- 

ఇదగ,  ఈ  సంచ  నండ  మరు  కరుకననంత 
బంగరం  ఉంద.   మదగగర  ఇంక  ఇలంట 
సరుకమనన  ఉంట  చపపండ.  వటన  అమమ, 
వచచన   మతతంల   సగం  వట   కడ  మక 
ఇసతను,  సరన?  ఇంక  సరుకమనన 
ఇవవగలర, రప?" 

దంగల  ముఠ  దగగర  ఇంక  ఇలంట 
సంపద  చల  ఉననటులంద.  వంటన  ఒపపందం 
కదరంద  మళల.  "రప  రతర  10  గంటలక 
వసతం.  అనన తయరుగ ఉంచండ" అన చపప 
వయను  తసుకన  వళుపయరు, 

వచచనవళుు.  దంగల  ముఠ   తమ 
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సంపదనను  చూసుకన మురసపయంద. 

నలుగురు  మతురలూ  వంటన  ఊళుక 
పయ,  ఈ  వషయం   పలసులక 
తలయజశరు.  రతర  10 గంటలు  కవసతంద. 

పలసులు,  ఈ  నలుగురు  అబుయలు  కలస 
ఆ చకటల దకకన ఉననరు. అంతల వయను 
లైటల  వలుతురు  కనపంచంద.  వయను  వచచ 
ఆగగన  దంగలంత  కలస   వయనులక 
జంకలను,  ఏనుగుల   దంతలను,  ఎకకసూత 
ఉననరు-  అంతలన   పలసులు  వళుందరన 
చుటుుముటు పటుుకననరు!    

ఈ  వషయం  పరదుునన  పపరులక 
వచచంద.  జలల  అధకర  కడ  ఈ  సంఘటన 
గురంచ  చదవరు.   ఆ  నలుగురు 
అబుయలను  పలపంచ,  ఘనంగ 
సతకరంచరు.  వర  పరలను  భరత  పరభుతవం 
వర   "సహస  బలల  అవరుడ"కై   సఫరసు 
చశరు.  అటుపైన  ఈ   సహస  బలల 
చదువలకయయ  ఖరుచ  మతతనన  భరత 
పరభుతవమ భరంచంద!

మనందరం  మన  చుటూు  ఉనన 
జంతువలను కపడదం!
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త ర న  అ ప ప
సకరణ: ప.సంతష, వజడం సూకల, గుడపల, చతూతరు జలల.

పలమనరుల  నవసంచ   సుబురజక 
ఒక  దురలవటు  ఉండద-  సనహతుల  దగగర 
అపపగ తసుకనన   డబుును  తరగ  ఇచచవడ 
కదు అతను. 

చలనళలకరతం  అతనక  డబుు  అపప 
ఇచచన  మతురడకడ  ఎదురయయడసర: 

"ఏర,  సుబురజ!  న  డబుు  నక 
ఎపపడసతవ?" అన అడగడ.

అంతల   వళల  దగగరక   ఒక  బచచగడ 

వచచడ-  "ధరమం  చయండ  బబూ,  ధరమం 
చయండ!" అన అడకకంటూ.

మతురడముందు  తన  గపపతనం 
చూపంచుకవలనపంచంద  సుబురజక. 

జబులంచ  కంచం  చలలర తస, బచచగడక ఒక 
రూపయ ఇచచడ.

ఆపైన  మతురడత  "చూశవ?  ఇకకడ 
మనం  ఇదురమూ  ఉననం  కద?  అయన 
వడ   ననన  బచచం  అడగడ-  ఎందుక 
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తలుస?  కందర  మహం   చూసత  అడగ  బుదధ 
వసుతంద.  ఎవరల  ధరమం  ఉంద  బగ 
కనుకకంటరు  భకగళుు!"  అననడ 
గరవంగ. 

తసుకనన  అపప  తరచకండ   అతగ 
మటలడతునన   సుబురజన  చూస 
సనహతుడక   ఒళుు  మండంద-  "వడ  ననున 
బచచం  ఎందుక  అడగడ  బగన  చపపవ- 

కన  వడ  నననందుక  బచచం  అడగలద 
చపపన, నను?" సుబురజన అడగడ.

చపపమననడ  సుబురజ,  వషయం 

తన  అపప  మదనుండ  ఇంత  సులభంగ 
బచచగడ  మదక  జరపయనందుక 
సంతషసూత.

మతురడ  చపపడ- "న  దగగర  అపపటక 
ఓ  బచచగడ  ఉననడ  కద,  ఇక  'పట 
ఎందుక?'  అనపంచంద  వడక!  అందుకన, 

వడ ఇక  ననున భకం అడగలదు" అన.

చురక తగలంద  సుబురజక.  

తవరలన  మతురడ   డబుును   తరగ 
ఇచచస,  ఋణ వముకతడయయడ. 
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క త   క థ
సకరణ: స. కరతక, 6 వ తరగత, వజడం సూకల, గుడపల, చతూతరు జలల.

ఒక  ఊరల  ఒక  చరువండదంట. 

చరువ పరకకనన ఒక  చటుుండదంట. ఆ చటుుల 
ఒక   కత  ఇలుల కటుుకన ఉండదంట.  ఒక రజ 
ఆ కతక  పయసం తగలనపంచంద. అకకడ 
ఒక  చట   బలలం      ముదులు   పడతూ 
ఉండవళుు.  ఆ    కత   అకకడక  పయస, 

రండ   బలలం   ముదులు   ఎతుతకనంద.  ఒకట 
ఎతుతకన,  తనసంద.  ఇంకకట 

టంకయమనుల     దచ   పటుసంద. 

అకకడ  ఒక  అవవ  సమనుల  ఎకకవగ 
పటుుకన  అముమతూ  ఉండద.  కత  అకకడక 
పయ    ఒక    గుండ  (పదు గనన) ఎతుతకనంద. 

రళుు   పరచ పయయ     పటుసంద. దన       మద 
గుండ    పటుంద.  తరువత   అకకడ  ఉనన 
కటులు  పరచ  పటుసంద.  అనన  బగ 
సమకరుచకంద. 
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"పయయ  వలగంచటనక అగగపటు  కవల 
కద!"  అనుకంద.  అపపడ  ఒక   తత   కత 
ఉండ  చటుు  కందక  వచచ,  బడ    తగుతూ 
అగగపటును   పరకకన   పటుశడ.  కత      వచచ 
మలలగ  అగగపటు    ఎతుతకన  వళుంద. 

ఇక  కత  సంతషంగ  ఆ  కటులన 
ముటుంచంద.  కండలక  నళుు  పసంద. 

తరవత  బలలం ముదు వసంద. పయసం పంగు 
వచచంద;  కన   దనన  కలబటుదనక  గంట 
మతరం   లదు.  అందుకన  కత  తన  తకతన 
కలబటుంద. 

ఇంక  ఆ  కతక   మంట  ఎతతంద.  అద 
అరుసూత,  పరులతూ,  దరులతూ,  దరంబడ 
పతవంట   దనక  నకకబవ  అడడం 
వచచనడ:  "ఏం  కతబవ!  అల  ఏడసత 
వననవ?"  అంటుందంట  నకక.  "నక 
పయసం  తగలనపంచంద;   పయసం 
కలబటుదనక గంట  లదు,  అందుకన  న తక 
ఎతత  కలబటును. అబు! మంట!" అంద కత.

అపపడ   నకకబవ   "సర,  మ  ఇంటక 

ర! మ భరయ దగగరక వళుం. మ ఇంటల  ఏవవ 
ఐటలు  ఉననయల"  అననద.  కతక   చల 
సంతషం  వసంద.  ఆ  సంతషంల  తక 
మంటను కడ మరచపయంద.

ఇదురూ  కలస  నకక   ఇంటక  వళురు. 

అపపడ  నకక  బవ  భరయను  పలచ-"కతక 
ఏమనన   ఐటలు  పటుు"  అననడ.  "నను 
ఇంక  ఏమ  వంట  చయయలదు,  నువవ   వళు 
మునకకయలు  కసుక  ర,  నక  నచచటుల 
వంట  చస  పడతను  "  అననద  నకక  భరయ 
కతత. 

కత  తందర  తందరగ  వళు  మున-

కకయలు  తచచ  ఇచచంద. నకక భరయ  వటన 
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తసుకన  లపలక   వళుంద.  నకకబవ   కతత 
ముచచటుల   పటుడ.  ఇంక   ఘుమ  ఘుమ 
వసనలు  మదలు  అయనయ.  కతక   నటల 
నళూురుతుననయ.  కడపల  ఎలుకలు 
పరుగతుతతుననయ.  నకక  భరయ  ఇంక 
పలవలదు భజననక.  

"నను  వళు  చూస  వసతను"  అన  చపప, 
లపలక వళుడ నకకబవ. వళున వడ ఇంక 
వనకక  రలదు.  కతక  మళు 

మంటతుతకనంద.  ఆగలక,  మలలగ 
వంటగదలక వళు చూసత- ఏముంద?! అకకడ 
నకకబవ,  అతన  భరయ-  ఇదురూ  బగ  తనస, 

గురురపటు  నదరపతుననరు!  మునకకయల 
పపప  కపపలు  కపపలుగ  పడఉంద!  గుండ 
అంత ఖళ! 

"జతుతలమరదనన నమమటం నద బుదధ 
తకకవ"  అనుకన,  కత    ఆకలతన   ఇంట 
దర పటుంద.
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అ మ మ  ద ం గ! 
రచన: లలత, telugu4kids.com 

సంచ నండ పసతకలు.   

నటు  పసతకల  నండ  పరశనలూ 
జవబులూ.    

ఎపపడైన  తలల  కగతం  దరకందంట 
దన  మద  రసద  పరక  జవబులు. 

బమమలసుకందమంట-  చతుత కగతలు. 

'నువవంత  బగ  బమమలు  వసతవ!' 

అంటుంద అమమ.   
కన  కతత  కగతం  అడగత  మతరం 

'దండగ' అంటుంద.   

'చటుల కటు కగతలు చసతరు;'   

'కగతలు  తకకవ వడల,  ఖళ ఉంట 
మళు వడల' అంటుంద.    

ఒక  రజ  మ  ననన,  అమమక 
తలయకండ  తన  ఫలైులంచ  తస  ఒక  తలల 
కగతం ఇచచరు.   

నను  చల  జగరతతగ  దచుకననను 
దనన.   
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'ఏదైన  మంచ  బమమ  వయయడనక 
వడల 'అన.    

అంత  కదు,  అమమ  చూసత  కపపడదూ? 

ననన మద కడ కపమసుతంద ఏమ.     

రజ పడకననక,  అమమ  లైటుల  ఆరపస 
వళుపత,  ఆ  చకటలన  ఆ  కగతం  తసుకన 
చూసుకంటుననను: ఏమైన మంచ ఆలచన 
తడతందమనన.  ఒకట  బంగ,  ,అమమ 
చూససుతందమ, తససుకంటుందమ అన!

ఒక  రజ  అమమక  ఒంటల  బలదు. 

రజంత పడకన ఉంద.    

నకమ  తచలదు.  ఆ  దచ  ఉంచన 
కగతం గురుతక వచచంద.    

బగ  దగులసంద.  ఏద  తపప 
చశననపంచంద.    

ననన  ఇంటక  వసూత  కతత  మందులవ 
తచచరు.  నను  కంగరు  పడతుంట 
టంపరచరు  చూస,  “పరవలదుల,  జవరం 
లదు.  ఈ  రజక  అమమన  ఇబుంద  పటుక. 

వలైత ఏదైన మంచ బమమ వస ఇవవ కడదూ, 

సంతషసుతంద?” అననరు.      

అపపడ  వంటన  ఆ  తలల  కగతం  తస 
అమమ కసం ఒక మంచ బమమ వశను. 

కంద చల చననగ సర  అన రశను“ ” .

అమమక చూపంచను.    

అమమ,  బమమ  చూస  చల  బవంద 
అంటుంట  నను  కంద  రసన  సర“ ” 
చూపంచను.     

అమమ నవవసంద.   

'సర, అయత ఇపపడ వనక వైప కడ 
ఏదైన బమమ వస ఇవవ'. 

'రండ  వైపల  పరతగ  వడతనంట 
ననన  న  కసం  కన  ఉంచన  కగతలలంచ  నక 
రజకకట ఇసతను' అంద.     

అపపటకపపడ  కగతం  తపప  ఇంక 
బమమ  వశను.  ననన  కగతలు  గూటల 
దసుతంట అమమ న కళుు మూసతందట.     

కంద  పదు  అకరలత  రశను,  “అమమ 
దంగ!” అన. 

49



క త త ప ల ల  జ ల ై   2010

ర ప  ఎ వ ర క ర ు క? 
మూలం: పరతప అగరవల, 

తలుగు అనుసరణ: నరయణ, కతతపలల బృందం.

పండవలు   ఐదుగురూ   అనమకలు-

గ  ఒక  చనన  పటుణంల  ఉంటునన  సమయం 
అద.  ఒక  రజన,  ఇంక  తలలవరకన  ఎవర 
వచచ,  వళుు ఉంటునన ఇంట తలుప  తటురు. 

ధరమరజ వళల,  తలుప తస చూశడ.  చూసత, 
అకకడననద ఒక  బచచగడ! 

ధరమరజక  కంచం  చకక  వసంద- 

’తము  ఇంక  నదర  నుండ  పరతగ  లవనైన 

లవలదు; అపపడ భకకసం వచచ నలబడడడ?’ 

అన.  అనలచతంగ  అతను  అనశడ 
బచచగడత- "రపరవయయ" అన.

అంతల  ఇంటలపల  నుండ  "హహహ  హ హ" 
అన  గటుగ  నవవలు   వనబడడయ.  ఆ  గంతు-

చూడగ,  భముడద.  ఏద  పదు  జక  వననటుల 
నలమద  పడ  దరులతూ,  కడప  పటుుకన, 

పగలబడ  నవవతుననడ  వడ. 
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ధరమరజ లపలక వళల అరచడ, చవలు 
మూసుకన-  "అబు!ఆప!  ఎందుకటల 
నవవతుననవ?  పచచ  గన  పటులదు  గద! 

లకపత  ఏమైన  తకక  పన  చశవ,  మళు? 

ఇంక బగ తలలవరన లద, న తకక పనులక?" 

అన.

ధరమరజక  శస తలనన  తలుసు.   కన 
ఆచరణ దగగరక వచచసరక,  అతన పండతయమ 
తరచు అతనక అడడం వచచద: అతన కళలముందు 
పదలు,  వటక  ఉనన  వభనన   అరథలు   నలచవ- 

మరగం   కనరకండ చూసవ. 

ఆ రజ  అలంట రజ- ధరమరజక తన 
బండ  తముమడ  అటల  నవవటం  చూస  చకక 
వసంద-" ఎందుకటల  నవవతుననవ, భమ?" 

అననడ కపంగ, దగగరక వళు.
"ననున  చూస  నవవతుననను-  ఇంకవరన 

చూస  నవవల?  'రప  అంటూ  ఒకట 
ఉండబతుననద'న   నక  ఎటల  తలుసు?  సర, 

ఒకవళ  ఆ రప  ఏద వచచంద అనుక’ ’ - ఆనటక 
నువవ,  ఆ   బచచగడ-  ఇదురూ  బరతక 
ఉంటరన  ఎటల  చపపగలవ?  ఆనడ   నువవ 

ఎకకడంటవ,  వడకకడంటడ!?  కన 
నువవ   మతరం  ఆ  బచచగడక  అదుుతమైన 
ఆతమ  వశవసంత  బదులచచవ- ’రప  ర అన’ . 

ననపపడ  ఊరంత  చటంప  వస 
చపపబతుననను-  'మ  అననక   అదుుతమైన 
జఞనం  కలగంద-  రప  ఏమ  కనుననద 
చబుతడ ఆయన' అన! హ హ హ!" అననడ 
భముడ, ఇకలసూత. 

ధరమరజ  వంటన  బయటక  పరుగతత,  ఆ 
బచచగడన  వనకక   పలుచుకచచడ.  అతనక 
భజనం పటు కనన  డబుులచచ, పంపశడ. తన 

బండ తముమడ  సునశతమైన  వసతవక  దృషు’ ’ , 

అతన  కళలక  కమమన  పసతక  పండతయప  పరలన 
కరగంచవసంద. "నువవ సరగగ  కనుకకననవ 
భమ, ధనయవదలు!" అననడ  తముమడత. 

అపపడ భముడ అననక ఒక చకకన కథ 
చపపడ-  "ఒక  రజగర  దరురుల   ఒక 
మంతర  ఉండవడ.ఆ  మంతర  చల  తలవైన 
వడ,  లకజఞనం కలవడ  కడ.  అయన 
ఒకసర  ఎందుకన  రజక  అతనమద 
వపరతమైన కపం వచచంద. ఎంత కపం అంట, 
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అతనక  మరణశక  వధంచ,  మరుసటరజ 
ఉదయనన   దనన  అమలు  చయమననడ. 

మంతరగర  ఇంటల  వళుంత  ఏడవటం 
మదలటురు.  చుటుుపరకకల  వళూు, 
బంధువలూ  వచచ  మంతరగర  భరయను,  పలలలన 
ఓదరుసుతననరు.  "తవరల  ఇక  మంతరగరు 
ఉండరు."  అన  వళలందరక  అరథమైంద. 

ఎందుకంట  వళలంత  తమక  'రప  ఏం 
కనుననద  తలుసు' అనుకననరు. 

అయత  మరనడ  ఉదయన, 

మంతరగర  శవనక  బదులు,  సవయంగ 
మంతరగర  ఇకలంచుకంటూ  ఇంటక 
వచచరు!-  అదనన  రజగరు  పంచుకన  పంచ 
కళయణ గురరననకక! 

ఆయనన  అల  చూడగన,  ఏడసుతనన 
బంధువరగం  అంత  ఒకక  కణం  సతంభంచ-

పయంద-  ఎవవరక   నట  మట  లదు. 

ముందుగ  తరుకనన  మంతర  గర  భరయ  లచ 
వచచ, ’ఇంత అదుుతంఎల సదయమైంద?’ అన 
అడగంద.

మంతరగరుచపపరు,  చదవలసంగ:"న 

మృతుయఘడయలు  దగగర  పడ  సమయనక, 

మమూలుగ   రవజ   పరకరం  రజగరు 
అకకడక  వచచశరు.   ఆ  సమయంల 
ఏడసుతనన  ననున  చూస,  ఆయన  "’నక 
చవంట ఇంత భయం   అన నను అనుకలదు’ !" 

అననరు.”

" 'నను ఏడసుతననద నను  చచచపతనన 
కదు! నక  మతరమ తలసన ఆ అదుుతవదయ, 
నతట  అంతమైపతుననద,  అన,  న  బధ!' 

అననను నను.” 

'ఏమటవదయ?'  అన  అడగరు 
రజగరు. 

'కననరకల  గురరలక  శకణ  ఇచచ,  అవ 
గలల  ఎగరల  చయటంవచుచ, 

నక'అననను నను.

"రజగరక  ఆ  ఐడయ  నచచంద.- 

'ఎననళుు   పడతుంద?'  అన  అడగరు 
ఆయన.”

"  'ఒక  సంవతసరం  పటువచుచ'  అననను 
నను.  ఆయన  ననున  వడదల  చస,  నక  ఈ 
గురరననచచశరు-  'సంవతసర  కలంల  ఈ 
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గురరనన  గలల  ఎగరంచగలగత   నక  న  పరణల 
కదు,  న  రజయంల  4 వ  వంతు  ఇచచసతను' 

అననరు!  అల   నను  ఇకకడక   కమంగ 
చరుకననను!" అన. 

ఇద  వనగన  మంతరగర  భరయ  సంతషం 
ఆవరైంద:  "నక  గురరలక  శకణ  నచచంత 
పరతయక   శకతలు  ఏమ   లవ  కద,  ఎందుక  - 
అబదధం   చపపవ?  ఇల  చసత  నక  ఏం  సుఖం? 

ఇంక  సంవతసరం  పటు  నను  పరత  కణమూ 

కంగరు  పడతూ   గడపల.  అంత  చసన 
సంవతసరం  తరవత  నను  వధవరలనవవక 
తపపదు.  అదమ  బరతుక?!  దన  కంట  ఏం 
జరగల  అద ఒకకసరగ జరగటమ నయం!" 

అననద ఏడసూత. 
మంతరగరు  ఆమన   ఓదరచ,   పరమగ 

తటుడ-  "తకకదన!  రప  ఎవరకరుక? 

రజగరు  ఇంక  సంవతసరం  పటు  బరతక 
ఉంటరన  ఎవరకరుక?  నను  మతరం 
అంతకలం  ఉంటనన  ఎవరు  చపపగలరు?- 

ఆలగ  పరసథతులు ఎంత మరపవచుచ!  ఏద 
ఒక  సందరుం   వచచ,  నను  రజగరన  మపపసత  , 
అయన  ననున  కమంచయయవచుచ-  ఆలగ  వర 
ఏదైన కవచుచ కడ. గురరం ఎగరనూ వచుచ! 

భవషతుతను  ఎవవరూ  ముందుగ  కనుకకలరన 
తలలద  ఇంక  ?  ఆందళనను  వదలపటుు. 
పరసుతతంల  బరతుక.  సంతషంగ  ఉండ!" 

అననడ   నవవతూ.
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ఏ మ? గ ు ర ర ం  ఎ గ ర వ చ ు చ!
నరవహణ  : లలత  , telugu4kids.com.

 1                  2

3  4
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అనగఅనగ ఒక రజ. ఆ రజ చతరమనై కలలు 
కనవడ. వచతరమనై ఆజఞలు జర చసవడ. 

ఒకరజ  ఇల దండర వయంచడ: “న  
గురరం ఎగరల చసత అడగంద ఇసతను. 
చసతమన చపప చయకపత తల తససతను.”

గురరం ఎగరదన అందరక తలుసు. అయన ఆశత  
ఒకరదురు పరయతనంచ తలలు పగటుుకననరు. 

అపపడక బద బరహమడ రజ వదుక వళుడ: 

“మ గురరనన నను ఎగరల చసతను!” 

అననడ. 
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5                6

7

8
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“ఆరు నలల గడవ కవల. సరపడ డబుు 
కవల  అననడ” . "సర కనయయ  అననడ ”

రజ. 

గురరమూ, డబూు  తసుకన  ఇంటక వళలడ 
బరహమడ.  “గురరం ఎగరదు! నువవ మగలదు!” 

అన ఘలులమంద భరయ. దనక బరహమడ ఆరు “

నలలల ఏమతుంద ఎవరక తలుసు?రజగరక 
బుదధ రవచుచ. రజగరు మనసు మరుచకన 
వదలయవచుచ”.

"గురరం చనపవచుచ. రజగరు చనపవచుచ. నన 
పవచుచ. అంత వరక మనం కడప నండ తండ 
మతరం తనచుచ.” అన, ఆగ మళు ఇల అననడ. 

"ఎవరక తలుసు. ఏమ? గురరం ఎగరవచుచ!”

దన తరువత ఏమ ై ఉంటుంద ఊహంచండ.  మ 
ఆలచనలన  ఈ కరంద చరునమక పంపంచండ.

“క త త పల ల" త ల ుగ ు పల ల ల  ఈ  (e) మ స పత ర క
ఇ ం ట  న ం: 2-312,  న య మ దు ల  ర డ డ, 
చన న క త త పల ల, అ న ం త ప ర ం  జ ల ల, 515 101.
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                 ప ల ల ల ల ర! 
గనం: మలలకరుజన బృందం, టంబకు బడ.

పలలలము పస పలలలము 
చలలన తలలన మలలలము
జబల తచచన వననలము
జత పతకప రంగులము
అలలర అననద మ మరుగం
ఆట పటలల ముందుంటం
అమమ నననల ఆశలు తరచగ
చదువలు చకకగ చదవసతం
పఠశల పరశుభరం చసతం 
పచచన మకకలు పంచసతం
గురువక దండం పడతం
చదువక గులములవతం
పలలలము పస పలలలము 
చలలన తలలన మలలలము
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హ ర వ ల ు ల  
 రచన: ఆచరయ యం.క.దవక, చైరమన, బరడఫ  సుడస, తలుగు, తులనతమక సహతయశఖ, 

శరకృషణదవరయ వశవవదయలయం, అనంతపరం 
గనం: జనక బృందం, టంబకు బడ. 

ఏలలమమ ఏలల 
యననలమమ యననల 
రంగుల వలుల మన హరవలుల 
నంగన నలచన ఆ హరవలుల 

         "రంగుల వలుల"
 

ఎరుప నలం పచచ పసుప 
కషయల కలగలుప 
కంటగంపగ కనపంచునుల 
కనుల పండవగ ఉండనుల  

         "రంగుల వలుల" 

అనురగనక హరత పటుును 
ఏడ రంగులల ఎరరన రంగు 
హృదయనక మర అభుయదయనక 

ఊపరులూదును ఆ రంగు   
         "రంగుల వలుల" 

అననరుతలక హరత పటుును 
ఏడ రంగులల పచచన రంగు 
సశయతక మర అద సంకతం 
సశయశయమలం మన దశం    

         "రంగుల వలుల"
 

 పరశంతతక హరత పటుును 
ఏడ రంగులల నలం రంగు 
నంగ రంగుక ధటుగ నలచ 
హంగును కరుచను ఆ రంగు    

         "రంగుల వలుల" 
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ఆరగయనక హరత పటుును 
ఏడ రంగులల పసుప రంగు 

సభగయనక అద ఆవహం 
పచచన మస మస న దహం  

         "రంగుల వలుల" 
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ప డ ప  కథ ల క  స మ ధ న ల ు  
1. కపప
2. పండ మరపకయ
3. కళు మంచం
4. పము
5. గలపటం
6. కయబజ
7. టమట
8. పను  
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క ర ష ణ మ మ
గనం: యస. జనక, యస. మంజల, ఏడవ తరగత, టంబకు బడ.

గల గల -గల గల 
గల గల గల గల గల
కరషణమమ పడంద కమమన పట
అద పలకల బబులూ మ నట (2)

అడడంకలనననన ఎదురైన
అవమనం నైరశయం వకకరంచన
బదరక, చదరక సగపమమన
కరషణమమ పడంద కమమన పట
అద పలకల బబులూ మనట

పరులమలు తలవనవర జవతం
ఉనన, లకనన మర ఒకటనన
ఉపకరం ఊపరగ చసుకమమన 

కరషణమమ పడంద కమమన పట
అద పలకల బబులూ మనట

బరతుకంత ఉతసహం ఉండలన
ఎవరకళలపై వళుల నలబడలన
చయ చచుటకనన చవ మలన
కరషణమమ పడంద కమమన పట
అద పలకల బబులూ మనట

గతంనుంచ మంచన నరుచకమమన
ఆకశనన  సవరగంగ మలచుకమమన
వశవస వజయమమ తథయమన
కరషణమమ పడంద కమమన పట
అద పలకల బబులూ మనట
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జ క ల ు       
ట చ ర ు  

టచరు  ఒక పలలవణన  అడగుతుంద. 

ట చ ర ు: బలూ!  నువవ పదు అయన తరువత 
ఏమవతవ? 

బ ల ు: నను మ లగ పదు టచరు 
అవతనుటచర! 

ట చ ర ు:  టచరు కవలంట ఏం చయలర? 

బ ల ు: ట లక చరు పసత టచరు అవతరు 
మడం. 

సకరణ: స. పవన, 5  వ తరగత, టంబకు బడ. 

ర క ట  - వ మ న ం  
రకట   మరయు  వమనం  ఇల  మటలడ-

కంటుననయ. 

వ మ న ం: రకట తముమడ, రకట తముమడ 
నువవ అంత వగంగ వళతవ, కన మము మతరం అంత 
నదనంగ వళతము, ఎందుక? 

ర క ట: న కంద మంట పడత నువవ న కంట 
వగంగ  వళతవ. 

సకరణ: యు. రణుక, 9 దవ తరగత, పరకృత బడ. 

గ ు ర ు  శ ష ు య ల ు  
గురు శషుయలు మటలడకంటూ ఉంటరు. 

గ ు ర ు వ: మరు ఎందుక ననున గురువరయ! 
గురువరయ! అన ఎపపడ పలుసూత ఉంటరు. చపపండ. 

శ ష ు య ల ు: మరు పడకననక ఎపపడ గరకలు 
పడతూ ఉంటరు కబటు, మమమలన అల అంటం 
గురువరయ! 

సకరణ: ప.వశవనథ,7 వ తరగత,టంబకు బడ. 

బ ల ు ల ల  ఆ న ం ద ం
ఒక గడ మద రండ బలులలు ఉంటయ. 

అందుల మదట బలల  పట పడతూ ఉంటుంద. 

రండవ బలల అనుకకండ జరపతుంద.దనక కరణం 
ఏమై ఉంటుంద?

జ వ బ ు: ఒకటవ బలల పట పడనందుక రండవ 
బలల  సంతషంత చపపటుల కటుంద. కనుక రండవ బలల 
కందక పడపయంద.

సకరణ: యం.సుధ, 7 వ తరగత, టంబకు బడ.
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కతతపలల బృందం
సర ధయ ం: సుబబరజ

పర ధన  సం పదకలు: నరయణ

సం పదక వర గ ం: మహనయయ, జయచందర,  
మురళ.

సం క త క బృం దం: ఆనంద, లక, లల.

చతర లు: అడవరముడ, శవ, మమత, గప, 

మహష, మలలకరుున.

ర ూపకలప న: సుచరత, రజ కమర
ఆ ర థ క వయ వహరలు: అలవలమమ

చంద వవరలు
సం వతసర  చం ద: 200/ రూ.       

చందను  'కతతపలల టరసుు'  పరట  మనఆరడర లద 
డ.డ లద చకక రూపంల కటువచుచను. డ.డ., 

చకకలక బయంక  చరులు (25రూ) కలపలన 
మనవ. 

చం దలక ై  చర ు నమ:  

కతతపలల టరసుు, 
2-312, నయమదదల రడడ, చననకతతపలల, 
అనంతపరంజలల, 515101.

బ య ం క దవ ర చం ద కట ు డన క  వవరలు:

KOTTAPALLI TRUST,
A/c No:18809 (Savings Type),
CANARA BANK, Chennekottapalli,
Anantapur District, A.P.
IFSC code: CNRB0000138.

డబుబ కటున వవరలను ఇ మయలు/ ఫను/ 

ఉతతరం దవర కతతపలలక తలయపరచగలరు.  

ఇ మయలు: team@kottapalli.in

ఫను: 08559 240222.

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  పరకృతబడ, టంబకు బడ, వజడం సూకల 
యజమనయలక కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలచన infogami యజమనయనక, దనన 
సుసధయం చసన  python భషక, చకకన ఆపరటంగ ససుం linux ను అందంచన ubuntu వరక, గపప 
వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, 

Baraha లక,  చతరలను సరదదద  Software Gimp నరమతలక, శబదలను చకకబరచ Software 

Audacity నరమతలక కృతజఞతలు.

క ప ర ై ట ు: కతతపలల పతరకలన ఏ అంశననైన 
ఎవరైన తమ వణజయతర కరయకమలల పరతగ 
ఉచతంగ, సవచఛగ  ఉపయగంచుకవచుచ.  

కవలం ఆయ రచయతలక, కతతపలల పతరకక 
వటన ఆపదసత సర.  వవరలక చూడండ: 

http://www.creativecommons.org  వర 
non-commercial, share alike license.

http://www.creativecommons.org/


మంచ పసతకం: మ న

ఆడ పలలల పరసథతల మంచ మరుపలన తవటం'కసం  యూనసఫ వళుు 
1991ల "మన" అన చనన పప నయకగ చకకన  బమమల కథలన తయరు 
చశరు. ఈ మలుమడయ  కథల దవర  'వదయ-పరవరతన పరమనై-అభవృదధ 
సంబంధమనై' సందశలన  అందరక అందంచటం  వళు ఉదదశం.

ఈ కరమంల వవధ భషలల తయరైన మన  యనమషన చతరలు, 
కరూున పసతకలు నజంగ చల ముదుదగ ఉనన.ై  ఈ కథల పసతకలన, ఈ 
కరూును చతరలన యూనసఫ వళుు అందరక అందుబటుల ఉండటుల,  

వళు వబసైటుల ఉంచరు. ఇంగలషు పసతకలన ఇకకడ నుండ డనలడ 
చసుకవచుచ: www.unicef.org/rosa/media_2512.htm

ఈ బమమల కథలల మనవళు ఊరుగన, వళు అమమ-ననన-
తముమడ- వళు పంపడ చలక మటుు- వళు టచరుగరు- ఆరగయ కరయకరత- 
ఇల వటలన పరత పతర, పరత సననవశమూ- మన దశప పలలపటుుక 
పరతబంబల! అందరూ చదవలసన  కథలు, ఇవ!

కతతపలల దవర  వటన తలుగులక తసుకచచ పరయతనం 
మదలుపటుం! తవరల వటన తలుగులనూ చదవచుచ!!


